




 یزوردنچ ملت

 رد تک رش یا

 دهآ نا رهتب «ام 2 ۳
 )۳م

 هک بال ی شه «نامدآو قلط»
 ملیف هیهت تیلوئسم

 اد یولهپ ددنب و تشر یام 3
 لاح رد ابترم و دوب هدر

 اد دوخ راک بیترت | ویخا

 اد دوخ هفظو نارپت ی

 لد یذاب تضرف اب داو
 اد امرهش ردناف ۱ دهد مامی |

 دایسب ناشیالر ی
 تسا لکشم جا رو 1 : هتش |

 و نیت لد نیا تنکن)
 رد نونک ات هک تسایلر

۰3 

 و هتشاد دوجو یسداف ی

 تو نیر هتسیاش ابلسم نامرآ

 رظن دد نآ افاتبج و
 تس ۵  هیز

 هناوید كي یهو

 هتخب رک ناتسدامیتزا هک تسب ریجیز
 «تساناجیهراچد واسرتزا 1

 یا رب نایکیچاخیاف [ قافتاب نامرآ

 نیدنچ ناکناوید تولاحرب هملاط.
 هچرکا» تسا هتفد ناتسرابتب راب
 «۱دنتشادن جابتحا همل اطمنیاب ناشیا

 دنهدیم ماجن | ادیشذدااب داک یلو
 دها وخ ریثأت ناشی |یژاب ردا لس هک
 زوردنچ یطدد عالطا رب انب .تشاد
 ناشیا ذا بلاچ هنحص دنچ هتفذآ

 اب یلک دوطب و هدشیدادرب ملیف
 زا یداد رپ ملیف لوفش» صاخششوک
 دنتسه ۱هرهشرد نان وط

 دی دجملیف و یئالطرصع
 لاذومدام > هیهت راک زونه

 یلالط رهع ویدوتسا رد < هلاخ

 ویدوتسا نیا نیل وئسههدیسرن نایاب
 یرگید ملسیف «یهت داکب تسد
 هثكب زا ناشب ادیدج ملیف , دن امدش

 هک هدیدرک لیکشت مادد یوبدانس
 لد و ینادرگ راک .درادمان هباس»

 +ینیمانیما» اد روکذم ملیف لدا
 سناسیزاز وناپ و دراد هدهم

 اقبا اد وا لباقم لد مه (یصاع)
 یاتآ عالطا ربانب ...درکدهاوخ
 رد قوذاپ دادرب ملیف یذاریشدحا

 دهاوخ یراکمه هیاس ملیف
 دیوت و دیما _مليفیارب نیاد تام

 دتامرآ

 وتمر

 رتلگشر
 ملیت

 طقف تسین لصاح عالطا تشاد ارج
 و درب مان ناوتیم اد نا
 هتشذگ هتفه ود میا کرک

 هیپ 6 3 دادن ملیق 2.۵ دو
 زر یماه هنحص هیمت یارب مل

 دن ووب هتفرد رسمارب
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 هوس و سو

 < درمناوج تال»

 ملیف هیجت اسز یتسم دیچم

 ناکابک و درک عدورش اددوخدیدج
 ررادیراکسهوااب ی)اریشیاةآ

 اهزورنیا امقاو هک دیجم

 شورف زا هلصاح یاهسانکسامدوتذا

 هقبقدکب تسا هفالک عهعرزملبلب»
 ناتسادزا صوصخب و تسیئدنب اپرس
 رظنب یضاد دایسب دوخ دیدج ملبق

 لوا لر یافیا یاربیو :دسریم

 رله مقپ و دلجیور یاهروارک هک یندمیافآ تامحذذا

 زیرع راکسه ولراهب كنشوه یافآ زا نینچمهو دناهتخاس یفاک قدذاب

 ۳۷۹ ,مينکیم رکشت دن اهدشلمحتم ناوارن تمحژ هلجم تاسفص روارگ رس یاهرتیت هیهترد هک نامدوخ

 وت كل -دا یناپمک ۱ ٩۵۰1 لاسدد

 لذا یجرخرب و بلاج ملیف ویداد
 عامنیس هقی رطب ناخزیکنچ تشذگ رس

  تدم هک درک و هیهن .یکن رو پوکع
 ملبم و دیشک لوطٌغلاسودنآ هیبن
 - .دش نآ حرخ دالد نویلیمشش

 نیکنسو فا زک ملین نیا تمبقنوچ
 و سک د امنیس نیل وئسم اذسا دوب

 ملیف دب رغ یارب لارتناس ویدوتسا
 نادادب رخ دندش كيرش دوکذ ما

 یبوضب مدرممومع هکنآیارب ملیف 7
 میمصت دن وش دنمهرهبثآ ژا دنا وتب
 ودننادرک رب یسدافب ارت آ دنتف رک

 لکش نیرتهب دابز تامحزاب مایف

 یدوزب و هدیدرک هلپود یسدافب 7
 و5 ۲2۵۹۳ . دشدهاوخ هداد شبا

 ریدمو ژابتما بحاص +

 ۳3 ۳۳ نایتسلا روریاپ
 یداکیهاب

 2 ۹ تراهک (ترب ور

 ۱۳۳رهم۷هبنشکی - ۱۳۵هرامش -م راهچلاس
 لعل ژاساب یرهچونء نابایخ - هرادالحم
 لاید ۵۰۰ هنایلاس لا رتشا - لابر ۳۰ هرامشکت

 اهیندناوخ یزاسروارگ.۳۵۰۹۵نفلت  ررصپاچ

 كلا ون میک
 ودنا رب نول رام

 چی و توج

 دلج یور
 لباقم سکع

 "ی ظن ودار «یدوسا وناب» مابفنذ

 اه زورثیا هک و ناب نباذاو هتفرگ

 بلجو هتفایتوهشیرنه لفاحمرد
 هک ننکبم فب رم تسا هدرک هجو

 اب سناخ یلاپیذ ندوب اداد نم
 دیما تروصتپاددو تسا دادمتسا

 للات ین داهتشاو قیفوتب دوربم
 قاتک رتءارب »و هکنآ طرشبدبآ

 4 دن و رن

 «روپقداص» راختفاب

 و نه) | یممج هنشذک هعسجذ و دحبص

 ناز اصتومدب انب ورت نو امیسنادنم
 و وبفداصیاف  داهتف اب نا رب | یل امنیس
 ناشی تشک زاپ وسون واملیس ریدع
 نلاسد» ینفجسلجم اپودا رفسزا
 دد هک دنداد بیترت یونو امتپس
 وتاگدنپ ون و نادنمرنه رثکا نآ
 دن ووب هتفاب دوضح روبقداصنانسود
 .نامذاس رپدم دن زروب كمایس !دتبا

 مدچاد مدقم ریخ زا یپ روکذم
 9و ربدقت لات تیلاعن و قباوس

 سیو تفگ نعسدوبقداس تیصخش
 قادرک را دهاذ «سلاءاطع یاقآ

 دو لیصف روطعب یسداف یاهملین
 داربآ یبلاج ینارنخس هنبمز نیمه

 دوبتداص یاتقآ[زا هاگت۲ .درک

 د دیای نس یوذحب اندش توعد
 .هددوآ ناشیایارسب هکاد یئایاده
 9 دن رادتف اب دد دوب هدش

 تاساسحا ناسهدد دوبقداص
 زا ییودمآ هم راضحدیدش

 رت وهو نیریشینابیاب رکشت داهظا
 یاهتیقن ومو اهبتحا را" وووخب مجار

 . شرفس ددومدد نینچهو شیک دن ز
 .ملیفنآ زا سب و تفک نعس اب وراب
 الاتسلکت |كن ادوون وآ ین اپمک ذا یبلاج

 .هدواگش بمب متسه اهنتنم» مانب
 تق رک ارق داضحهج وتدروم هکد ش

 زا ریش رت ات و نوزحم
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 هک ی رخ بیقعت رد
 تووحم یاقابمجار هتشذک
 .عالطلا هسیسد مرتحم ناکدتناوخ
 ۱و تیلات زادمینایا هک هلصاح
 ال یسچ هتک اب دایز شکستک
 13 زا ریغ ینس رتاندوخ ناتسود

 ات مهادنآ مان 3 درکی رادبرخ
 وا نوخ هوسلیدبت زا ریش
 ناگشیب منه ذا نت هد .یکب
 هناددمآ نا رهقب وا قیاس

 ۱ دننک هیبت هشیپ رثه دوخ راک
 2 تسو هد رثأت نونکا مه
 تبشگ اب 3 سب اتتسا
 ۳ ۲ ...دوشحاتتفا



۱ 

 !هدشهزیئاکب رما هک یملیق

 ۷7 «سبتل دول وونب دو

 شیب لاس دنچ زا ایلاتیا فوریم

 و رظن رو
 و 4 وناکنم ابن ایس ۶ تک رشاب

 هشیب رتهب و | ی رب لوک ات

 کر ز ونهیب راز ۸۱ ] درمكرزپ

 تساندل وهمایلپ و لرنیا .دیدناک

 , 0 هیهت

 یا رب ار (بسدوب روتب وز

 دوب هنف رک رظن دو نآ
 ون وک ان وک ملاوموتد)اکشا اپ ام|

 ولد»روینس دمآ شیپهک
 تای یتسرف ] هک تفاین هماجدوخیو

 ۵ اشوب لمح

 هب زی ادیسب بولول |

 مگش هک ادب دج هک

 سینود 
 مع دداو ًادج تکلرب یداع

 رس د یأق | ردب دج من امرابنب |یلو

 ددوا دوجوب

 هل اطمز |دمب «اکیسدوب دوتب وو

 وب رانسنیا دو هک تشادرامظا وپ رانس
 ۱ هزیناکب یمآارنآ و هدشآ مد با تو

 رد اهکسو رعو وب رانس) دن |اهدرک

 دمب نم و (دش بیم ینبتا واز رث | لصا

 ۷ ین اد رک راک «هتفر تسدزا»*ملیفزا ًا

 هزیااسکپرما هسکار یتاهویدانم

 ماهد رکن لوبقدن اهدش
 مسلیف دنهدیمریخ هکب دو

 ور | «انیلدن اوگ و

 سرت دواد» هچوت
 ادآ وتالودراد لامتحا و هدومن

 اهتس و رء>ملیف ین ادرگ دک ی ارب

 , دبان باحشا

 سل وفا" نیشناج
 - راک <«سا وفاسک ام تارمان

 ماسب یسلین امنپسدوبشم نادرگ
 دیسا اع مامت همی «اهیسان ران ومو ؟

 + رس دوهن مولعم نولک اتو

 یقابویدوتسا هشرگ رد هک ی سناکس

 1 هکتبا اث دش ههاوخ هچ دوب هدنام
۹ 

 تسا لوفدم ها رل وراآ رس

 رو تدوم ۲ ۱ , ۳ 7 و دشا ون با وج
 راظنا هیلک رضاح لا

 را هسچو»*

 یلبخ وا)۱ شاادرادنسوو و دنتسه

 یارب اصخش «دبر لو راک

 و دنکب شالث یلیخ «التسا» مایف
 دیو مو هک اد یتسکش دداد رظن رد

 رو الثا ددوآ دابب وایارب 4 ژاب
 مالزماو ملبف , دیامن نا

 ًایئوس و ندل وه مایلب و كا رتشاب

 روورت ادیدجو دوشیم هیت ندول

 ادم رب رکبب ی کیب یلااتساو دراوه

 دن دش هفاطا تل هشس رتهود

 ی یطب مسلبف_یدادربیلبف
 طسوت ( دیلس و هایس ) پوکصاممس

 ملیف رادرپملبف ( سیدومیسوا )
 دربگیم ماجت ا(دیفسكنهن )

 ناپوچ
 هگ یدیدش یلامنا رجب ژا .دمب

 ویداد دال-دآ یناپمک ریکن ایب رک
 ٩ ناگشرب رنه ۱ ءاک رش هیلک دب درک
 زا را نآ نان او رک راک و ناک ثننک هببث
 لب ره و دنداد جیچ رث دا رق رب ار
 گ یاهش رک )ا

 ,دندش لودشمیداکب اهویدوئسا
 آرد هک «رجلپ رگدن ومدا»

  «املپل هه لک رب دمو يرنس ین اک

 دونم ین اپمک اب كنپ اووب رادهدهع ار

 زا یکی رد و هتسب

 »دا رف «هدننک هیهل» هداس نا ونعاب

 ۱ تسا هدومن دقمنم یداد

  گارب 6 رجنب رک > ملبا نپ سوخ]

 دداو مان «ناپوچ» , درتم ین ابمک

 داکب و «ددون نلگ» تک ر شاب هک

 بت < لاشرام حدوج > یلادرگ *

 دوشم

 اف « ناب وچ» ملیف یوب دانس
 ارگ دراودازمیچ» فوم رثاا
 هتشوآ «نونلف ثكاا رند طسو"

 # تسا



 را.جنخ اب دارو | *_
 زا یدوزب فک هسرپم ربغ هنهپرگ و

 ملیف «ایل ومام نب هدو فو رع»
 ایسر )ژوساف هتبلا رخ نب |

 ربا ملیفناگشیپ رثه و نادرک

 لقن ناب وا رهچن آ

نشد نوعو .ز
 > ۶۱ 

 دشدهاوخ هی ی

 ۴ ددومدوو هد یو
 ثسبن تسدر» یعالط |

 ثسنپا دنیک دردادلامتحا «نشدنوخغد هیدج هلی ۳ رلیب نیقب ر
 ۳ رب «ندولایفوس > و دوش هبمت بوکس ۱ 4
 هافیاا ۲ +تدوبهانب دو یلبق رثاروهگار :الترم»

 ۱ درگ درب دون
 و دیسدمامئاپ < جادد)ا لالد» یدادربدیل ,

 فسا مق ددایوج ده وم لس ۵ :تسهوم نم نر
 ینادرگ داگب تن وماداب یناپگ رد ملیق نیا

 هدشهبهن «نمث راه ندد» طسوت < ینوتن۳
 لاسددراتساهدن رب )ثوب یارش نآ ناگش تو

 كمیل رش ۰ (درگ رب كچ وک یابیه ملبف یارب ۷

 دنشاب یم رثیک رپ یا و آ وددوفلب , نیل
 هدرپ یدرب ۱۹۵۸ للاوادد «جاودزا لدلدو ۱

 1 دمآ دهاوخ

 نادرگ زا و سب رثکا هاکسوب وک اجادناوو ,

 مانب ناک دوکیارب یلیف هیهن لوذشم یلاتسهل فوردم

 دشابیم < لوا سویسرام هاشو
 < ناطبشاب عادد» نادرک داک من اغنیا یلبق رثا

 كينکن نیدقتنم ؛ درک وربود تسکشاب و تشادمان
 دا ربا مهیداع نایچاشاعت ودن داد دارق رضسء: درومآ دملیف

 هشکیملوط هزادنا ذا شیب ناکشیپ رنهتبحص هک د ننا رک

 , میوشیم هتغامو

 طسوت ایملک یناپمآ ددهک تسا یمایف مان «ههلاد« ۱

 ءژوس:د وشیم هبمتنوما رک ناچ ین اد رگ داکب ونمل رب نوالیم
 هدش سابتقا (یترام) یکضیاچ یداب لقب ین اتسادزا ملی

 تساهدومن میظنت اصخش یکسنیاچ مهارت آ ویدانسو 7

 یل اسامی ژان ملی مهم ناگشیپ ره
 دنال وهول و لیهوهتسا , زچب رب دبوا

 شیابن ضریب ناتسپا رویسیلکن | ملیف ودادیدج «
 . دنددیدرک هجا وم یلاباش لابقتسا اب هک دز دش هنشاگ

 ودبلاجیژاب هطساوب < نوتلیم اهیدیل» ملبف ۱
 (ریوبلا سا دالرص دو ید نیو ) هک ۱

 لئاچ هژوسلب یشاد تلعب سنیک كلا كارتشاب < تشب چ ملیلو دون بلجار ین نانسی
 ۵ یارب اصوصخم) ی
 .تفرگ رارفمورمرثکادنسب درو( نت ْ
 یا ژابدورات هچیت ردنا تم دل لود 7
 میمصتدن اهدومن دنملم رکیدکیاب رخاد ِ ۳

 زگیدکی ینمنیم تیووصعمزایدادقم هام و

 | هدرب تشب یاهروشک مد رم

 1 ودیرخ , پاخثا
 |. شیان ضرب ناشررذک ددد ید ی رس
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 وجه

۱ 

۳ ۱1۹۹00۰۰ 

 دنوشیم هیهت رضاحلاح رد هک یاهتسجررب راثآ
 ناه>هشوک زاهج رد یژاس مایف فلتخم یاهوید وتسا هب یرظن

3 
3 
۳ 

 نادرگ راک ناگشیب ره ملیفم 1 ۲
 < ۴ :ناتسلگن |

 لوس رد الکبام تکاب نآ وواندراچپ د سا وضم نب ۱)!شج
 ساموت فلاد نیئان یئدودودراگ وب كربد رهشود)ا یلانساد
 . .سوپلت دوگ ی رته دو یصتب ودومتلک نوت

 : ایلاتا
4 ۹ 

 دنارلور یورد هكلسا رانان روا زن ال وپ دام مر هن اکتفهیاه هین
 :وت افتسا و ی ول اموتلام ناتن وموب او یا او!هیل آ كن ریب كد زبءاء
 ۳ یا

 هونب !كورب» ویک وکبشام و انا دوست یب وآ منهجیاهلک
 ۲ ول یشو رپه یجاگ ات وکیشوپ واب وک وسن وک | زبه واسچ |اب تعواقع

 9 ی ۳ تك رب وکسا لاپ وار بت را اددوا یکم ران زاح واخ َ :ژورن
 وروف ردناسکلا نامپ زاینوس زودنیمتشه
 اول واک یذ رج یکادولک ویکسوالاست مودیناهجكنجنایاپ

 ۳ : دل وس
 !گابتسا ..دناتسن روزب هاب وک ونوس زاک ناکیس نژناکم
 ارپ كفرویکاسرالونوسرتپ سیدووج هكچوکف ولدب رف
 دوشپم گر زب ردب

 : ناملآ

 هثرب یمانب تاک و لئدوف ترم قشع سفر
 و همنارو

 رتکر وب تروگ و چپ ردن دیآ و دود وگنامات
 وب دادلین اد و پپلیف دادژ دش وجیم كب د
 نباکن اژو زملب وكبنیمود كن وکم یااهرجام

 1 ینوژاتا

 تفیلک ی رکت ومودناربنولوام . ناوجیاهریش
 شیرتید نیلرامو دواپنورپات . بیقعتیا رب ههاش
 نیبوک ین وتنآ و یناینامانآ نوئجم نرکب

 زن ومیسنیچ و كب یدوکب رک كرزب روشک
 زنیک رب یلوتنآ و ندولاپغوس نوزان ناثخ ردرپ زردیوه

 رومیرت و رت رئال نونیپناکم
  لشاپرام و رتاربلوپ .فوژاما راک ناردا رب
 زن وج رهبنچو _نسد وهكا د هعلصااب عادو

 نوبب دی و روبد
 ندولاینوسو ندلوه مایلی ۳



 ۱0 سم سي

 واز هت او کر نهم رفكي یاههتش ذی سررب

4 ۳ ۱ 

 أ شوبرادریزه : فیلأتو هتشون |
 تماص یامنیس جوا : مود لصف ۳ یر یحیی ی

 ۲ ۰ تایم یتاغلبت لیمو
 هی وا یاهلاس

 ۰۱۹۱ ؟توا رد سوز یامتیس

 یلم ؛ یوروش دیدج تلود طسوت
 یناجرب اب ماقم هلیسوتیدب و دشب
 ۱۹۲ ربتک |بالقن اذالبق . تقاب

 روشک رد یئاه ملیف ؛ لاحرپبهریت

 زا صوصخب و تیم هیهت هّسور
 یاتیس روهشم مان نیلوا ۰
 یناه ملی ۰ جیوداتسا ۰ سور

 زایرایب رد و درکیم ینادرک رک
 نیخدزام جیلیا ناویا ریت شراق7

 رنه نیه دوج وودادیم تک ر شا
 لئون بش» نوچیئاهملیفدد هشب

 اهن آ یتداجت تیققوم نیبضت تعاج
 هک نیخوژام جیلیا ناویا دشیح

 لایتا شوخ و نیرشوحمزا یکی
 ؛نامز نآ درم ناگشیب رته نیر

 یونیت ووزا یکی رتهپ نایب یو
 بالقا زا لبتات ؛دوب هیلوا یاه
 رگید نانادرک راک یاهدین رو

 مث هکیکسید سالوکیت لیبقزا
 ناگراتس , رتکی ات یاهبش دد 

 تکر ش زین تخاس|ر«دن رتن اشخ رو

 ینانادرگ راک رگید نایمزا.درکیم
 دندرک دوهپظ بالقت| زا لبق هک

 زا هک میرب یم مان اد فن ازوتورپآ
 .دونشیم تل ابق ات ۹

 هک یدیدج میژد.۱۹۱+لاسب
 ۰ دوب هتخاس یلم ادامتیس می

 ملاول و لیاسو تداقح هجوتح
 یاه ملیف شزرا مدعو و
 زا دیلفت رد افرص هک دیدرگ اهن

 نب رتمک یلجت نودب اما ؛ت

 هتخاسدرمنیا داکبتبت یه
 ذا یتست ماگنه نیا رد

 طسوست ًاهوبدوتسا نیا ت

 تلود ؛ دون یفاک اپنیا دن

 زیچ ره زا شیب انا هک ۰

 ات تخادرپ

 یاهلآ ءدباو
 اهویدوتسا زیپحت هی

 یلحت یاررب یقاهملین

 رطاخب دوش هتخأس < یبالق |

 زا یرتشب یاههورک !داهملیفنبا
 *ارب رایس یاه انیس «دننییپ مورم
 لزلزتم تموکح هکیماگنه . داف
 : دش هتشادرپ اجأ یکسن رک ددرم و

 اهن ویلیماب هپجاومدد تعاصیامنس

 هلیسو : داویب و یماع مدرم
 هدی| میرس راشتنا تپج یدنموریت

 .دمآ امشب یسایسهژات یاه
 یکدزب نادرکرفک نیتت

 ائیس میانص ندش یلم زاسب هک

 ینکرس درک دوهظ یوروش رد
 هک یو -تسا نیتشن زب] جی ولیئاخیم

 ناونب و هدش دلوتم ۱۸۹ رد

 كروب ز رتپ نس هاگشن ادزا سدنهم

 تلطب ۰ دوب هتشکلبصحتلا غراف

 و هفبرظ یاه رنپب هک یاهقالع
 ؛ درکیمسح دوخ رد« رت ات صوصعب

 ؛یرت ات روتکتیشرآ و یحارط راکب
 تخادرب سیپ یف ادرگ داک هبدعب یمک و

 ۰ يتاوچ زاغآ دد + لاح نیع رو

 هکت

 اسدا یاههلپ رد راتشک سناکس-یمومع هنحص

 دنته رهش مدرم بیقعت زد ناقازق هورک

 نت نشکد . ملف

 :لیلحت و هب :

 هحو

 فلتعم یاه هنتمز رد ینامل اطم
 بت رسک و یشاقن ؛ یملعو یرته

 زاغا هریف و یسانشنابزو یژول

 هتشون «املیس رتهد ما یباتک .درک

 رگتنم ۱۹۱ هزد هک یسدنیل لشا و

 نوزفا امنیساریوهجوت ؛دوبهدش
 شروشک رد مهیئاهنامزاس. تخاس

 ریک دد «نآ دداصم هک دنتشاددوجو
 لوصا هداب رد صحفت و تحب رادو

 دندوب نردم رنه هیلوا یدابمو
 تاجتسد نیا تاثحاپمرد نیتشن زیا
 دم شیپ یتصرف انض .درکت کر ش
 یداکمه یملیف ژاتنوم راک رد هک

 مانب یملیق ۰۱۹۲6 رد .دیامت
 لومسمنباطمهکت خأاس «باصتعاو

 حرطم اد بالقا هلتم,نامرتآ

 درکیم

 شیاهیروئت و فوت رواکی ز
 هلوا یاهنییروثت زا یکی

 فوتدواکیز ۰ یوروشردامنیسرته

 نیتشن زی قوذ+ [)2 ۷
 سخش نیا . دینادورپ امنیسرد ار
 مانب اددوخ یاهیروئت هعومجمهک

 دقتعم , دیمان یم < اهنیس_مشچ»

0 ۱ ۳ ۳ 
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 ۱ هاو نوضمره دیاب هک دوبنآ هب
 ۱ ایت , دیولولسراون رد اریتمدیا
 ۳ یرادربلیف نیب دود مشج هچب رد زا

  یزگیفوترواکیذ . داد شدورپ
 نکد ود یاداد ارصحنم امنیس هک

 ۱ تسا یساس|

 2 هک هچن ] لماش)یدادربملیف ۱
 ناغت |ددادناب رجدرفنمنالب كي رد
 . « نیدود هیواژ و لحم و هلصات

 ۰ کرج ؛دون؛نویسیژ ویمک «ح رط

 3 ( یزاب و

 زد ملیف عامتجا ) ژانت وم-۲

 . ,تلاحداجیا تهجلکش نیرترئوم
 بیترت قیرط ذا « مارد ؛رفستآ

 ( ریداص سناکس یوبت و
 ۰ تایرظن نیا هک تساحضا و

 - كراو دیوید راک جیاتت ژا مهلم
 .دنن ادیم ناکدنناوخ ودوب تیفبرک
 ۱۳ ۹4ک< یتامدقم لصا د هع
 حبرشن ددومو دوب نآ داذگ هباب

  ود زج یزیچعقا ودد؛تف رگ دارقام
 (۱) تسن الاب نکر

 ءاهب روکت هکت فک یاب هن افساتم
 حج دا دوخ طسوت فوترو اکیز
 یدک یرانآ و دماين لیمب یلملک
 ههدی|تیمها تسن اوت یمن تخاس
 نبشپم .دذاس راکشآ ار

 اب یورم» تسیدولت نیا یبرجت
 16۱۹ ۲۸-یدادرب ملیف نیب دود
 3« ] فلتخم یاههنحم یطهک

 اگدادربملیف نییدودرب یدایز

 ۱سلبد» یاه.ویشاب رینءاگ و

 اد یچاشامت هجوت هکن نیعرد
 اوطعمم یفلتعیم یاههنعح

 اهر اداههدرپ نیب دودزاب

 هکد وب یناکز  فوترواکیز



 و نددرکس
 یاهیروتنفوترواکب زرای ِى

 ۱۹۳۶ ددو هراذگ نا 7

 اد < نيلل »دو
 سا ی یا

 ۳ زین نآ زا سپ وورو7 در

 دشن هدبد یو زا

 زبا«ژاتن وهیروبز
 لح)مددنیتشن زیا جیولن ایم

 یب وب مید رب مان الان رد هک یلماعوو

 «باصتعا» هبپت زا
 2 سبد دشفناو

 «نا رد ات درک یملین ههت 3

 هلئسم دزوم دد هک اد یناپیروتت

 دروم دوب هدرک عادبا ژاتوم

 ساس!مقاورد .دهدرارق شیامزآ
 هک ژاتن وم هراب رد یو یاهبروتت

 رشتنم البق یتالاقم یط اد اپنآ
 یرتلصفم وحنب زین اهدمو هد

 تدابع«نایب نب رتهداسرد هدرکلماک

 رد هکدوب « یفداشلصا رنیاژا

 ود ربارب كي هوالمب كي ! ژات
 رتشپ اب تسربارب هکلب « ثست

 نیتشن زیا « رکبد تدابب -ود

 لصاحیلطم و یلک هفا» + هک
 روظتمتباعراب هکنالب یرصب)

 هكي رد و یلاوتم دوطب
 زا تست رابع, دن هدشعقاو سن

 راکنا و تاساسحا هتشرکب
 ۲ « مماشامت رد #۲

 هک یزیچ ره اب راکناد نیا ۵ " ی زاو تاساا

 نیاژآ تایر هدهاقا ساب
 , دب] تسدب ارج روطب

 ههنربا < .وراد نوافن *
 5 ریدر

 هقالغ ناجیه

 نوتشن زیا ذیولیژاخیم ینگ رس
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 هکبروطن : اریژ , دشرجنم تسا

 نیتشن زبا كردزن تسود نوتسیرام
 یو لماک یفارکوی هدنسیون و

 ؛ینیچ یسیون شوخرد» .دنکیمهداشا
 یریوصت قی رطزا ندرک هب رک هدبا
 هدنناوخب.بآ و مشچ زا بکرم

 هلکو د > : اب و «.دوشیم لقتنم
 یمددو:شمادآ موهفسب یلوا هک

 بیک ت ود «دنشابیم هناخ مویفسب
 «دنناسریما-نز ینعم رگیدکیاب
 ژاوم زین نیتش زیا حالطعارد

 تسبن نیا زجیزیچ
 رظن رد ژاتوم متاد رد

 هلبتتنس الماک ,لمع كی نینشن زيا

 زا یئاغ فده و تفریم راشب

 هک دوب نآ اههحص هقالخلطیلخت

 نهذ دد زین یربارب هقالخ لمع
 گنیا و و : دزیگنا رب یچاشامن
 ۰ ژاتنوم لصا هک میئوکی میناوتبم
 :تسادج یشیابن هبنجژا یلکب هک
 هقالخ راک, !ریچاشامت امار دوخ
 میطع یوریتاهلیسوتردپ و هتشادار

 زاچان وارد دین ورد

 .دزاسیم تیل

 نداد زا هک یدتم نآ را « یقطاع
 یمدق تداوح طیف اب و تاعالطا

 < .تسا زیامتم یلکب هدهن ی رتشیپ

 « نیکمتووپ یتشک  ملیف
 یوروش تلود ۰ ۱۹۲۵ لاسرد
 هصوز ناک وات بامعا راکدای

 و ۱۹۰و هنب هایس یایرد رد
 تیرومام :اسزا رهش لسلا سکع

 وزافگ نیتشن زیامدهعب | د یملیف هبهت

 و اهیدوتت تف رکم یصت نینشن زیا
 هلحرس ملف نیارد ازدوخ براجت
 زوبنآ مزلتسم راک نیا . دروآ لبع
 یکدنا یعیرات فرص قباقحرا هک

 «واب نیادد نیتشت یا . دوش لودع
 ملق و دادنهاد دوغب یساره زن

 اسوا رد دوخ تاب رظن قباطم ار

 هک: ملیق نیادد هرکی راورب ملیف

 یاهف رحیاهروتک ] زا یتعسب نآ یع
 یارب یرفاویمس و هدش پاتتجا

 زاکب مزرم فلتعم یاه پین مجت
 ًایایس هزیبم لماوع زا ؛ دوب هتفر

 اسوا یاههلپ سناس(دد یوصحب
 اههلب یا زا ناراب رس نآ یط هک

 ناناولن یرای هث رهشمدرم-

 ,دنکبمشتآ و هل دناهدمآ یعا
 تب یاراو امنیس غیداترد هژورما
 ویدبا هبنجكب هکلب.تسالک هبح

 .قالوتم یتخسب هک تس ,دش یناد

 نآ زا رتلناک ورتهب یژود درک

 یناکسنیا
 دارق ریضخ دروم ادرخم

 فا رب

 دد رگ داحبآتس

 همتتشن وبا صخش ۰ هلمحم

 و < ملیق نابز و هلاقموررد اردن

 3 زارق هجوتوروم دیاب .ی
 نویکمیطقعتزا تسنراع هریک

 دون دوظنس هک یو یاپباژولک هب
 دن | وتیمكي رههک«یصخشیاهب دژآ رت

 اسداراتشک یمومصع, هنجزا یا همالخ

 دوش یقلت

 ۱ هک دسر !رق یضوم نویسکآ

 حوا + دناهتر راکت

 «لمکنویسام رف وب نا ق یاههدرک
 یاب نکس ترزب یاه هلی ز

 [وووخلیاقع ماقدیب مورمو دنیایم
 یادنا ربع ورش و دننا ریم ولجب
 نادرگ واکب نویک ۲ نیا رک |دننکیم
 ۶ دگیم هدربس یرن شا مک

 همعو میسویاه «تاش.تنازو

 رک ره نیتشزبا . دومنیم مناق
 < سکعرب وا هدرب راکب ار هتمنیا

 » هک شارخ رکج یاهپازولک

 ارث رثارد شرسپ هکی نز
 ورم لفط دسج هکبل احزدهدیسز
 + هتشادماکن تسرودردار

 وا هکیاه رهچاب و ناوتان
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 -ملیف + ز هم زا ملیف + نایپ) زا ملیغ ۳
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 ؛ رثب وبحم ان رولایفوس

 مر ری ری رد ری

 ۲ ی اف لر تک فا ین مک ام ف "ی تب 7 ۱ ۱ امآ

انار ونرتهیزا لات
« ۳ 

 یوم +  9
 4 8 ۰ ح

شرد اداءذرس ی تیعرط و ۱ اهووسو جسم
 هام

| 

 ات

 لب یاهلاسلم مهژاب

 تسا رعتفماملیس هراتس
 هتشذگ ههاشش مضو زا 2 ِ

 یهج وت
 هدقهداد شيامن یاپیلیف واهامنیس
 و نادنمقالع سرتسد رد و هبهغ

 دداذکب شیوخ زی زع ناکدنناوخ
 فداصم هک ۱۳۳۰ لاسل وا هاش

 فالخ رب ۰ دوب ناتس ات وراپب لصفاب
 ملیف ۲۷ ۲ طقف ؛ هلاسهمه موسر

 نآ همان رب و ؛ هدشهدادشیامن

 یاهل اسهنوک تل وصحمژا و یدا رکت

 دن اسریم یبوخب دوخنیاو دوب لبق
 لدا هجرد یاهامنیس یراج لاسک

 یاهملیف شیامت ظاسحل زا تعتیاب
 لب اق یاهتفرشیپ هب هدن زراویلاع
 نیا ًامطقو هدمآ لئان یاهظحالم

 نانچمهزین هدنب آ ردیق رت وتف رشیپ

 دد لاسما . تشاد دهاوش همادا
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 تعتیابمودو لوا هچرد یابنیس ۸
 ؛ سیدرپ « كزاب ۰ ز ربلا « نارپا

 ابند ؛ نارهت جات :ازالپ
 لاتسب رک «یدمس ؛یر,لاب ور ,سکد

 زود نلوم ؛ لبورتم؛ یرسک
 ۲۷ ۲ دادعت هتشذگهامشش یطردیابه

 هک دش هدراذگ شیابن ضرمب ملی

 یدا رکن همان رب + طقفدادمت نیازا

 یارب رگبد ملبف ۷۱ ینعبیقیاع
 دن دمآیم امنیسهدرپ یود دان نیلوا

 ملیف ۱۳۲۳ ۰ هدریمان ملیف ۲۷ زا
 بوکس امنیس ملبف ۳4 ۰ یکلد

 مسلیف ۳ ۰ پوکس ریوس ملیف ٩
 ۱ 5 نینچمهو دندوب نژپواتسیو
 رب ملیف كبو یسرافب هلبود ملیف

 دشبمهدید اهنآ نیب یسداق سیو

 دادعت نیا هک دوشن شومارف انیض

 یاهروشک بلغاب قامثملیف ۷۲
 بیت را نیدب هک تشاد ناهچهفلتفم

 دن درگبم میقت

 زا - مسلیف ۵ اک, رمآ زا

 ۲۱ناتسلگن اذا - ملیف ۲۷ ایلاتبا
 زا- ملیف ۲۰ ناتسودنهزا

 ٩ ناسلآژا - ملیف ٩+ هسنارف
 ووس

 و مت متن

 هه هم ۶
 7  ز ط

 )ی وفا ار ری ری رد رد

 ۱ . ناددا رب ) دیفسكنهن ۴ وملیف « یو 2 ( رپام نیودلک و رتم

 ررار) مجنپ هب- »۸ ( ین برو ملي هات اجمالی هر
 ۱ و اهکسورعو ناناوج-۴ ...لوا ملیف هد

 ید زا) همهبوبحم-4 بس یکتا ریام نیودلک و رتم و. تیداد شیاش یاهیلیق نی
 / ۳ تم و اب اسآ 9 وبحم ٌهراتس هد ۳ 2 وکسامشیس - یکنرس اببلک ) ( ستیتوت درایو اد دا ایی ریز رارال زایدرم- ۳۰ یلالطوزاب درم - ه هرغو یعاتجاد ۸ (كنادروت رآ

 [قوروم «رکهوشع نابایمآو _._ اسییز و تر - ۷ شیامت اب هک تسایل ان !یامنیس ۱ اط تسل « نرول ایفوس » بود -پوکسامنیسس 3

 2 دز رشو سکعناک راتس رثکا

 :ر باچب اههمانژ ور و تالعمرد

 تسا ةرد «ایف وس» زا

 ماقملاسم|تسین دیعب یهو
 تسدب بویحم ناک راتسنیبار

 مورا روت ول« (هداپشن آ ك رتخدنبا

 [ داتقریک ۰ فدامت ) وک ارد

 دژاب درم ) كاون مک
 ۱زل ۱( نیچ ددیداتشذگ رس

 الناث ود - داکجت رب رتخد

 یدد - باتف ]رد لود )

 یابیز) |دیجب رب وا ول ,انیج
 زا ودیس نیچ « (مدزاینز
 مث دد عادو - اهسورعو

 + دن |هدوب (یرصم

 ًةشیپ رنه هد
 نه نٍ رثب وبحم

 ۱ » ۰ زین یراجلاسلوا



 , ویجم د بی و
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 جا 5 ۵

 0 ار

 ۳۶ هو

 ] دو

 ون زا و
 ول وج وا :ِ 1

, ۰ 

 وا وم) رک , وم ۱
 ۳ ۳ وا ی رک

 رز
 ( یرتلاف و دو
 ( یکاتنک رم سم
 و ادو]

 دنم ره سی رتک ]و
 لب یکم تم ههامقش هداتس رب

 د9؛ « زا وهیس نیج»لاس
 دددوخ یا ریک یزابا

 یچاشاما < اهکسورعو توام از اع
 31۳۰ هعشدک ۶ 7

 ۳0 ت>اسیم ریتم و
 هیلا یلاع یاپیژاب «زنرمسو

 الط وژاب ورم
۲ 

 ملیف دد) رک راب

 و تشذ) ملیف رو) رن رتان
 یشب ایتیح ریو ۰( یتدام)ملیف.د

 زیاد( همه بوبحمملیف دو (انک كم

 تفارک هدیوات ناو
 دنم رناه رثک ۲ ۵

 نی رت دنم رنه

 هتخانش« یبانگ روب تسن را» مم

 هب < یستدام» ملیف ددهک دبدرگ

 ءافبااد شیوخ لریذ رط نی رثپب

 يدنم رنهزا نیادوچ واب ,دوب هدوما

 وژابد رم مایفدد ) ارثانبس كنارف

 تشز ملیف دو) سالک ادك رک( یلالط
 ثنهن ]مایف رد كي یدوگی رک(
 ملیف رد) اکیسد ویروتب و « (دبلس
 ۱ زبن ( رکه وشع ناب ایسآ
 تشذگ

 اهملیف نی رتش ورا رب
 داش یامملیف نی رت دم آ درب
 شی خی دات بیت رب ۸ ِ تست تب 9 4

 دزتسه اب

 مرا[ كرتخد نیا ۱

 (یدمس اعنسا
 هلل - ۲

 (ایئد امنیس) ۱ههچب

 |( ول
 ادنیس) رک هوش ناپاپمآ 1

 لاسلوا همین دوتک

 امئیس اه تسااعف و

 سکر امنیس) اب هنس رسب لب ی

 شیاش ملیقهدنه-سیدرپ
 ۱ منیف هّس طقف داده" نی داد

 و + نانز نام او و < تررسب»و
 دن ووب هبت رم نیل و

 رتشیب مله هدهه زین -
 هک رثشم نآ ملیت هس دات ,شیامن

 1 باک رتسع مه ملیف كب ؛سک زامتیساب
 3 دزاذک اشامت ضرمم ابد امتیس

 ۱ یقابقتسااب ادتبس نیا «یسیس»-ملیف
 ۱ وقتا ییاتیص لرد. دح هجاوم

 .یاصوبدوتسا زا یک درب یاهملی
 ۰ میاقق ول 1 لاس وب وب

 وومن دهها وخ نآدنمق الغ

 -هاهامنسهمهزا شم - جات
  وادشءاش ملیف ۲٩ دودح رد یتس
 طب نیاوا یا ربهتآ یا + طقف هک
 اک متد ملیف راهچ « ملبف» نیا زا .دوب
 اینیسابک رتس ملب ود وسک زامنیساب
 ۲ تم هوا اعان یقرمسب یاب

 میام هلررب یاهلیف لاسا جات
 ات رراب ووا رس ز امتیسهشهداو

 ۳ واو ههاوخ

 هر ملی هدنم - نا رهت
 ۰ و ضم زا رتکا 27 هف رب



 هزاب رد

 شدیدج منو نابکیجاخ ل وماس
 و صسدقم تمنص و ره هاش روس

 رک ( اتیس ز می
 ره و مع مجب و رم

 نبب رتسهع

 و شزومآ سا وع
 ترس

 یکتسیلد و یرارکتمدسخ
 یابسچب و رت و رشن و ناب هات وا
 نی رت رت وم یعنا دو یک ول آ لا دوو
 تفرتب و تب رس همساسب .تصدت

 تسابداو رتعو مع
 اب وارضفا دامن هتافصاتم

 و رتآت هتشز ودهکیقا و دادمتسا
 تسا اش اص یلم یاامنیس س وصخب

 هتشاد نشهاصقاو هوخ زاکم و هتنکبع

 و چوب تاقوت و رعاظن نود
 یراکلح

 منف دزوصا و تسا دودسم یفی

 بیم نادرگ راک قلخ و هد

 دننکیمتیل اف مورص

 مقیاس ست
 قبال و هتسباشیاههدننب رم ۲ تست
 ناوتسم تک رج و تسام ره یی یلیخ

 یاه ملبف یتحدب دون یفص حر
 نان اد رک راک > ندون زا ادیسواف

 دوجو ترتک و «قوتاب و ملطم

 و نون نادرک راک اهعص دوجوب
 دوخ زا و اعدم رپ یلو ملطم

 م ومغ ددیقعن و .تس دیفاد

 نا رظنبحاص و مد رهذا رفقا

 ؛نایکیچاخ لوماس»صضرغ ین
 یامنیس هرهچ رب رتناشخرد
 تسش ًاهدانیاو .تسانا ربا یلع

 هک تسا هدبسر تایئاب البع هک

 رتیو نانمشد و ناهاوخد یتح
 ملس« تقفح نیا فآ رتعا دویجم

 نمشدیلیخ و هاتضشرخ و ده

 نیقشاک نا هکن اشد نیار دداد

 ناک دروخا وواهلکن ۱ اب وا حضتنم

 و دوجو شزرا ن
 نایکیجاخ لوعاس] تیصخش

 ااج ۲ هک

 دششفشاآ

 یو هک هدگن هدب
 هخ اپیوک دب و اهتبن هه لیاقسدد

 دک دایظق .و هدیوآ وری

 امشد فعطواشب طاق رایو
 دن امداد وج و یلو درخلگم تشکت ۳

 ناجد مشچ داخ : تنم دروجو ره
 ول اما .تساصدحح رب

 نارکپ یاب دو دناس انعو قدود
 هدول آ الو! تهج هتسامار۶ ۱ هات ۴ رز تو کا

۱-4 ۳ 

 و ناشورخحاوما ز اناثو روس

 مطالت زد ءزا وی شو وج و ما زآ یب

 تسا ناجبه و

 و قیالو دم ره ناوجنیآ

 وش یلابت د دوخ فبحعت و گچ وک هنح
 هب ثكش نودب و دراوهتفه قووو

 و ابح هدنرراو مضطع یاهتشفوم
 همآدهاوخ لثات .یندشنشوما رف و

 موعنوچ.دوب راکب لاحو دو
 وتشادن ویدونسا بحاص شیوخد
 ناماسا عاضوا نیا دوبلبام

 امرقکحاهیاهوپدونسا تا
 اعدم رپ یل و ملطبمات داوفآاب تح

 تالیحت و تارونسد. وءد رث

 دب رب دا رهتحضم و لصت لب اقریغ

 ک 1در ه

 و تس امت وازگنمدخو نتشاعد

 بلاط !د نآ تفرشیپ و یدنلبررس
 نتخاسریقح وندرک هوول ] ژاف تس
 تیمو رحم مایناب وا درادرقنن
 یراتسی لامود يوسمو یداع ياه

 حیحص ان رک رد ات
 ناددکی ارب

 درک لس ار

 ینح و دیوجن تک رش

 تافاکما دوجو اب و دوخ یکدنز
 ۶ تخاورپ گیف واگب تصاتم

 تیلاعف فقو شبژرئاو قوذ ادابم
 «شبوخ شع و زاک > زاو دوش رگبد

 هکنانچه ءرخلاب و رود

 یاهلددرد و اههلگ ربا رب رو اهزاب
 ود تدع نیا یطرد هک هاگ هک وا
 شا هنارهاش قاطانآ هشوک ردلاس

 رکنبد زانکی بل

 دنا

 تباث متفک واب

 و قشع رب« تسمع و رحم و یر و« و دش

 ناسص و انص , هناقراص کتفش

۳۴ 

 زاپک اب نشاع ره املس و دشهییع

 درب رسب یماکات دد اهلاس هچرکا
 هشيمها ربز دشدهاوخز هر تبقاع

 هتشاد هبلغ جوپ رهاظن رب تیتاو
 یت امواشوراتفاو# .تشاهدهاوخد

 یتحاران همهن ]1 هک «لوماسویا رب
 مدنزرا و تیم تمواقم ه رغدلاب

 رد و دادهبادا یژدرییات !ددوخ
 ره زا دود و انادجچو نامزنبایح

 تاموطم بسک یا رب رهاظن هنوک
 ماجن | تپج ندش ءداعآ و

 لیتو هملاطم شزرااب یاهرا
 مس

 روا وغیما ردوخ نط و و هعماج

 اب » دپ وکیم وادوخ
 ی اِ رظنب نم هتشذگ ی اهملین

 "1 روو و هنمشفا رش نا رظنبحاس و
 ۲71۶ یاربیلد تغاد یناابم 0یاهملیف ریاسب تب یغرغ
 ۳ 32ب روت شن زا طقانا
 ورک بسک ابنآ هیهن یطرد هک
 ,راروزدآ د دز رادو هتشاد شزرا
 سرو هکبا هعلاطمو تحارتسااب
 راجناب ردنیآ دد ما هدرک یراکیب
 زینون هتسیاش و هدنزرا یاهراک
 لامو,دراد,دیقعیو «منکل صاح
 اتسهتشر رو سوصخب یرنهداک و

 سیعتائدرد هک یتف رشیپ_همینیا اب
 ررهآپ و هرخسم مضونیااب هدشنآ

 رو و تساهرخسم یطافل و لاجنج
 وابج یاه راکهاش همهنیا لباقم
 راس امیلف و هتشذگ هب ود همادا

 ملت هکشااب و دوبندهاوخ كم

 وو درک انشآ امئیس و ملیف اب
 هات و دوکد هطعساوب هنافسانم
 دارفا نامه هلاح ینا رب ا)یاهملیغ
 زارق رخست دروم ادیسران ملیف

 دو اژا یربک ولجیا رب و دنهدیم
 دوخششوکدیاب نارربا یلم یاملبس
 # شیدج؟ساضعا باچرب ءوالم
 ۱ *۳9ووبت انشآ امنیساب لاهبا

 تسوزا ناتسود و نیفل اعم یتسود
 ماعلا اب اد سران یاهملین هتفر

 ملیت هپن و ما و؛ و حبحصیاهراک
 | ؟وگیموا «درک نیماتشزرااب یاه
 هد نم + یلعف مناوم همهدرج واب»

 ۶ ۵۳۱ یارب دوخ دیدج تیلاعن
 <هدرک مهاوخ ششوک مهم

 ]9 مان نآ رب هک

 هقمیفاک لماسوزونه هکنپااب و
 کل وماسیل ور هدشن هدامآ زین
 راک رد و هدرک ع و رش



 »ره دوشاو نیسح اد
8 : 

 ادنمرتهد ریژآ ویدوتسا 1۱3۳ رود رخ سم تیمور مک و او وی رز شو ادرس یر 1۳9 ءاهاتم بش اردک وادوخ ملقب (انرپخ ۱ ووصتم ناباقآ و بوصسو هخیاس هه
 ۱۳ ۳ رو رادار تم کر لج یسواف یاهملیق ددوم

 اشراف
 لق هببت لامح دداد« ربثآ مگ لساسقیتوت یهذرااپو تی  سدحهدنیآ ون ربایانیستمنم عضو زن من وی د > رد راک زا یئاههنحمو راک ماجناب رکبدکب یراعه اب ۱ - راک راک یف رعع امشب سکعاب دن زاد ۱ شا ودنها وخ لود, ۶ نر يا

 عوص)ا متا دم لدوخ رمان مس نتشا همت
۱۳3۹۱ 

 ناک دنناوخ رظن (ام رهثدد نانوط) ۳
 اسررپم یمارک

 رد مد

 ,قیوشت دووم هدا وه | رمهکناک ور بوش مدع و ودح» ز
 هدومن یرازگسایس دنامداد رارق
 تادتمزلک و ءاضعامومع یراتسهزا و

 ۳2 تالتعمبازب اقم دود تا هتف رک ات هرات حس من | راک ره بلغا لثم متسن | وشیم هکشب اپ نا ربایام ست مش یولج یلعلیح روم رد امشلاوئسهب مجا ر.منادیم ۱ مب واب زارآ وق» تبزوعدوچ «مدعهیهش  ینار /

 ریوآ ویدوتسا شکتسز و قیدص ی 1 7 یا ۱ ۱ ۱ و
 ۰ هبوت و اهوپ ءونسا یاشما و نم رت یق رثماتیسیلک رو طب هک ماهداد تار تل ود تاسومژا یکید»
 ۴ ۳ معیج مث مک لرنشع

۴ 
۳ 

 دعا۲ راوسهاوخ هجیت ام ناکدننک . .تسا عاماجا یمرف رس نیرت هلو بام 4 ۱
 او و يلارت ورم ک وام دن | هی , لوئتص تاماقم ام دوشک ردهک 4 تررد اردوخ یقات امواعم مداد اعم م



 -دن دروپ كمايس-یدن رز یلع:یراکمهاب ات ری رد نیا

 تسا هدش هیهت روب یرما رهپ

۰ 
 اب امتیبام نافنابهدش هک مه ٩  هدشمبج مهرود هلجم یاهسیونب امنیس هک اهش زا یکی

 دوخلوقب ودنتفاب یم مهب ناسیرو ناسآ و

 « دندرک یم رظن لدابت و ثحب زی

امشنیایا رب درک داهنشیب و دیشخ رداپن ] زا
 هد

 دمب ششتعاس یلبقرارق بط

 عتاد مناخیجاباش هناخرو رهظزا

 ادصبازیکسوس هجزاژاب یاهتارد

 دن دوب هدادعالطاامب البق:میوروآ رو

 ینددوم هناغرو مناخ یجاباش هک

 نادملفاژ ربمب موسومنآشل وا رسه

 نیلدا زوده . دتنکم یکدنز

 یجاب اشیادصهک میدوب هدزت اد هب ر

 سوصحم نت و هجهل نابهاپ متاخ

 هناخلخادزا ,مياهدنشویدارزا هک

 دش دنلب

 .دودبادخیاو ؟ هیک ...هک _

 ثدز ود هدش بارخ نیارد هکسب

 مت وتیست هکنم !هدروخ كاجكاج هبع

س و مس رتیم ,مشدنلب قاجایاب را
 اه هم

 یشدوک یفطصم یاهآ : هریرس

 ؛نکذاوورد وشاب هل !ءاشیا

 دژرآ ودیماو اند كيابهکام

 یطیکسوسهچداژاب ات ارءار همهنی]

 یجاباشلزنمردب اد نامدوخ ومدرک

 دنت خساپزا ؛ میدوب هدناسر مناخ

 اج مه یددقو هدشردکم ناشی

 رس یاد عقوم نیادد « میددرخ

 یسقطعص» مولع دارقژا هک یاهچپ

 دش دنلب : دوب

 ؛ینکیمادص ردقج ؛زدام هیچ -

 «زود دنچ نیا مدش یدیدجت نع

 نکن ادص هدقنیاونم ات رخیاب

 هرب تن وب رقب ددام یهلا

 ورب وشای ؛ هدش یدیدجت تاجک

 . باوغب ریگپ

 یشب بوخ دیاش نکب هلولیق باوخ

 ابنم ؛ یدشهدور همار ابتح ؛هلن

 قاجنس قاجنس منت سهتفههب هکنیا

 یدوک زا .منکيمزا وورد مریم هشیم

 , تكلغ مشچ

 شوکب یئابیادصدپ هظحلدنچ

 دد تشب زا منا ییاتو
 > رم

 تسازم زورتنو نیا هیک-

 اهامشودب بآ ودب نون یهلا ؛هشیم

 یسک ات .,نیسرن شوب نیودب شل ابن

 تخترس مهنوت یسکات ...نیربکب
 هکم + هشرجنپ هسریم هکاپیرپ رپ

 نیدادن یکدنژ هنوخ اهامش
 اقآ ؛

 عقرم الاح اباب ؛ نیدادن رس ولاپ

 هب ؛ هدش تیتق ويب

 اب صوصخم هرابش

 یکیمشچرد یقرب

 هث دش نیا 5 رخ

 یجاباش غارسب

 رپت یام

 ۰دننک رییدرس میدقت

 : تح + جم

 ۱ و خیس

 «زادن تعاسال اح .تسیت نتخادن | هعدوب

 رافن هرفتهدرکنادخ . هرادن موکش

 ۱ نیتیم
 -] زسان و تاحالطمصازا هک ام

 هدروابن ردرسیزیچ من اخ یج اب اشیاه

 و هداد تلرج دوخب یمک ۰ میدوب

 مناخ یجاباخ ابام «دیشخب -

 ۱ میداد یصوصخ راک

 داد خسایرد تشیژآ ادص

 ندا طقف ؛ یچ هگبد ادا -

 یصوصخ راک نماب ژرمایب ادخ موح رم
 ؟نیدرم اهامشمدوکب تكاخ ؛تشاد

 !مدادن یا هطباردادنزیادرماب نم

 یفالمالب نیهاوعتب هدرک ادخ ادایم

 ؟نیدایب لهاج نمرسب

 ربهدوز هدنخ زا دوب كيدزت

 نامدوخیولجدوب یببت رت رهب .میشب
 میتفک باوجددو هتف رک اد

 اهترح نیا لهاام دیاوهب

 كي ام دبنکزاب اددد امش . میتسبن

 .مب دادیم ول وچ وک راک

 هتشاد هدنک راک الاح بوخ -

 .هنشذگ مرسزا بآ هکید نم .نیشاب

 (دنکیم)اب ادرد) وت نیلامرفب ؛بوخ

 و میکب لک . میشکب مهاب نویلق هب
  میونشب كساخراخ

 .مالشمالس(مهوشیم لخاد) -

 شکن ر مناخ یجاباش ناهک ان

 یجاباش»زایدنتسمو عماج ژات یر

 رتهب نیا زا یداهنشی .مینک هیهت تسا هتفرگ رارق یرنه لفاعم

 رب دا رقو دندرگ بیوصت ءارآ تیرشکاب هلصافالب و دشمن ادیب

 هبحاصم نیا هیهت یارب هلجم ناراگن ربخزا نتوو

 - امنیسژآیکب مزاع ناشیا نافتاب وهفر مناخ

روط نامه ار نایرج هاگنآ و دنوشپ نآ
 و هدید هک 

 رید ثكی تروصب ناگدنناوخ عالطا تپج دن |هدینش

 ۰ وب وب وب + و جم و

 بل اطمب مجارناش
 ناهک ان

 هجوتدروم العف هک «مناخ

 بلاج ات

4۰ 

 : تفگ و درک رییت

 نژریپ ! مهفب وتنهد فرح _

 هکم » هتنت مه هدننک ءابحا یتدوخ

 ؟ینکب ءایحا هک مدرم نم

 میداد باوج یتحارات اب
 میتشادن یدب دوصقماممناخ -

 . میها وغیم ترذعم

 تدذتم مسهنم سپ بوخ -

 + ؛ نیچقب ساهاب یلیخ . ماوخیم

 مزادنب هچیلاقهب شوح بل نیئامرف

 و یسرب لاوسحا یتدمزادعب

 فرصو فرطنآ وفرط نیا زا تبحص

 دوصتم نابلتندیشک وهک رسو وهاک
 نایمدد مناخ یجاباشابار نامدوخ

 میدرسک اضاقت ناشیاذاو میددادک
 ائیحملاع ملیف یاشامتیارب امقاقناب

 سب هلصافالب مناخ یجاباش . دنوش

 هتخ و رفآ رب ناهک ان اننانغسماتا زا

 تفک دنلب یادجاب و هدش

 «داهنز ... رذحلا ؛رذحلا -

 هچوکدد مد ژا وماپ نم » داهنژ

 مراسگتس اهنژربب مداذین نوری

  اشبقع مشاب یروطچ نم ۱ ننکبم

 ؛نوب یخ یوت متفای هاربزعیاهدرم
 كيامشسپ ؛ ندایهدد فرح معاد

 ان نینک هقیص ونم نیابی نوتمودک
 »۷ مایپ نوتاهابات

 ندزهناچ اهتدمزاسبهرخالاب
 یضادادمناخ یجاباخ هما رماوعدو

 وب یاهظعل ذادعب هنحص
 و مناخ یجاب اشقافتاب هک دوشیم
 ! نیوفيسم بس داظتنا نلاس

 زا سپ هلصافالب مناخ یجاباش
 ۳ اب تیعمج هوبلا هدهاشم

۱۰ 

 رز هچ اجنیا ؛ هداد تیممج هدقنیا

 مر ۶ هنومیاژ مونح ؟ اقآ تسمه

 ۹ ؟ ندیم جرخ

 "ما رتحااب مناخیجاباش خساب رد

 5 سامنیساجنب | « من اخ ریخت

 اب ادجیرب ولولانیجوژا ملیفكي
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 و میاد هه ین وی
 ما رک تم |

 دنراالع اس وصغماف) د نیا هبهق زرام ۱

  نا دا رف یامتعاردات دوج وابو مبتسص ۱

 دناوتیم لاح رب | رب ميشکرم و
۱ ِ 

 و ددرا برس قالع رف د و

 نآ هنم ره وتاسس وم«نایحاص تس تو

 ناشبا یاب! رپ ) هنشاب هنشاد نیقو هجوت یاب آ

 تسا یم ومع ۷۱ زا یقبفد یو زا رت و را

 دس رپع زی زع ناکدنناوخ مرنجم رظنب هجن انچ

 هملاطم و .تفد ثالاوس هبهترد قیاس دقناع

 5 فلتخم تافیطزاو تساءهش

 اب تا هتسیاشمید رک رگ4 ًاتیض

 هتسباوودراو دا رفارفا دنج زا اد تالا ودسنیا

  رضن دا مهات میهاوخب باوج زن ائپب
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 اب نفلها رظن زا مهو عانتجاو ۱
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 احد ا یلساک ومامآ راک لیسوتدبو

 اپ اف آ زا رفن شش روظنمتردب

 ودن هب د رک باضت | راک رد ملاعم و شرنپ اتسض ]
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 یسدات ملیف نی رتب-۳
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 ۱ریخایم درک

 ینفصهختمیدن وین دیعس یاقآ

 ینا ربا یاهملیف راوتاربال و
 نومسلشبمس۲ ح تیدپااناجپاذ- ج

 هنافسانم-۳حتاکسا تبازبل -ندوبیه نی رتاک

 ناپاپ ه رغالاپ ید منک ضرع منکیتلاجخ

 ددلاوئسنپا باوج-  ج هفرزم لبلب و اپجنر ۱

 مناوتپم مالخ روطب یلو تسپل در-قم «هلگ دنچ
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 راد ربمل مف ی زا ریش دمح ایاقآ

 ین ( ربا یاهملیف
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 زا خرچود ددد» هرخالاب یلو مداد مارتحا

 را «موش دیدادرموو ینا رک. رظ
 روتیو بس رب وبل وا سن دالرس-۲ ج یدادرپ
 ناک دن اوخ هتبلا عیضرت)-۳ ج اکیحد

 ۱ یذا ریش یاف آ هک دنیام رفب هجوت یتسب اب

 136 یدزملبب > و «ناجرمد ؛ «ردنب دزد»
 ۱ هچوتدروف یکمهد دناهدرک همت دوخهک

 هدرگ جداخ دوخباوج تسیلژا دن اهتنفرک
 ریاسب لاوس نیاسب ناشبا باوچ و

 (. تسا یران
 یلک دوطب , اهجن د ناپ اب

 اودو لدتبم یار ) رظن فرص-( ج

 ۱؟ناغذا ینسباب مهیلیب شوخدبد ابو رنهزا

 اتسو تساهد)اچردام ین هافماتم هک

 هدوسم تفرش هک تسا ععاد ممام
 الو درک دهاوختا رذیب نباذا رتشپب_املسم

 ریدم روپفداص یضنرم یاقآ
 سون و

 ۲6 هثلد هاب رب ب حاصوكنجچ - ۱ ج

 ۱!رب لوپ - نمک ریدب رگنیا - اکیسدوب دونپو

 هنافساتم - ج ثداوح هادداهچ-۳ ج

 ارکن تفرشیب ناربارد رتآندامنپس لید

 یا رپ یاههباع رس ندوب ی

 ۶۱ همه ۰ یااخرتد یاهمیپ یاهوپد

 صوصخ رعاخغپ دین ناکدیپ نم باخت ا



 لذت,« یاس

 ویدوتسا نادر راک ینیما نیما یافآ ]

 هشبب رثهنب رتوب سم ۱ شب ق رش -ملیف لب رث#+
 نب رثچ ددا وپه ناو و ینا ایا 3 : ۱ شب ره نی رتهب ددنارب نوا رام . ل گ قرالک . دم

 ناب وچ رتغد یسراف ملب
 اد یسا ربا م رز هکبیاسک بفالخ رب نم ۱

 ها شم دارت
 .بنفه هک دن را هدیفع و دن ایم ك را :

 باسدارناکشیب رثه یذاب زنامل زا 0 و طفاحا زا هچ هد رک تا رشیب ۵ لر ۲ ۱ ,| رر ای سا هک مدقتعم دد رم ارفهف هب زر ر زرد
 رب نا را ریراک لک دادادد هک ي یلاه# و
 و تسپ هنیاقم لباف جد یاد
 و تشادرتچب احد ۷ ی

 نکس یراوم اید ادیان ۱
 اما تسین رو هقمی اهداک

 هب رجتاب یاه..دآ

 رتاث ناپكص هلبسوب ناگد. و ۳

 و هخاساب ناگشیب رته )ا یادم ُ ۳
 ۳ ۰ 1 ک ربک ه رانک

 یگنالمی ۰ رن [ طیحمندوب دامان تر ۷

 دوخ راکبناگشبب رنه ذایدابس ۳۹۹ /
 یبصن ی و

 تب دشت دوبی

 سوصب و مولسان لام و دوش يلم یاه رثه
 تسمه هچنآ فالخ تدشب یلاخ اءاپس درومرد
 تسا لوسم ناپچ یاهزرشک مومعردهک

 نبوشت وهعادا زج یرچامنباهج,تن املسم و
 رثیچ+همهذا هنبلا .تسهیرگب د زپچ یزاک لببس
 تسا یسزاف یاهملیف نکشرمک شدا مع وضوم
 نیامد تامادقا هجپتت رد هرخالاب هک
 تفرشیپمهم عنامو زاشنپایددزب دو رمدبما و

 یلم یامنبستف رشپ یاربو دوش ف رط رب راک
 دبآ مهارف مومدر وم تایجوم نا ربا

 رادهناخ و هدنسب ون ین ابعغههلامناخ

 سس

 زن وج رقنچ -۲ ج-باتنآ رد لا ددس۱
 رتسکلل ترب - لبیک ک دال - ددراارک نوج

 دي و -ح ثداوح ءارراهچس۳
 یلبخ رت ًانمهد اینرح

 راعتنا یاهزورنآ

 اربژ تسادب

 زور نی اب الاح خ
 ششم زچ ام رتأت یاههم

 و تسب یرکید ررچكلبسو هلعطم ت
 دب مه زور ره هنانساتم

 اب رب و هواتنا هاپس

 اپرچ

 مه اه ملیت ؛ دوشیمر
 یلو هدرک تفرش هتشذل

 دن راورا رف هل وا رایسلحا رمرد دونه لاح رهب

 | یلم ی امنبس تف رشیپ
 1 هد رگ

 گب تب هکنبا اب

 هج ول بویعب 46 ] طرشب ن ۳

 تسهنا وآ رندیما هک مادقا

 یمرکم نی دا لالبجدیسیاقآ

 نب رحب یسانک ه زافمپ>حاص
 :تبح رهرا نم رظن نوچ هتفد هاب ب۱ <

 سواگ وب یرفیه كيیدوگب رک -۲ج دوبلماک
 یا رب هعدرملبلب -۳حكا ون میک هد وفا رک نوچ
 وب اراد ینارپاهژوس و تشاد صقن رک هکنپا
 هک ی یوخ نب اوس هوج واب ۱۰ رث ات هن افسانه( ج
 یدادمتسااب ناکشپب رله هکنیااب و تشا و هتشذگ دو
 یاس اما تم اهدشدوبان هتافسانم مداد مه

 ۸ ۸: هحبعص زد هبقب
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 ملبف ینادرگ راک . دیاتیم مع ورش
 دوخءماجنا مرکاسرادرسو طسوت

 رخادا زا هک ارآ یزادریالف و

 «یناخ» دندرگ ۶ ورش هتشذگ لاص
 هک تسادها؛ود یکی ...دهدیم ماجتا

 نآ لغاد یاههنحص یدادرب ملیق

 رضاح رکید یدنچ ات هتناب نایاپ
 .دوشیم شیاش

 رتنابدرن »
 (داهن زود ) ملین هکیلاحدو

 ( یقرتننابدرن ]تسا ماینان دونه

 هک وبدوتسا نسیا رگید لوصحم "
 دما« زوردیرادرب ملینطسا والا

 ناپاب اب رقن دناهدرک هبحعورش

 زب و رب )طسوت( یقرتناب دن )تساهتفاهپ
 (ملیفنا هداک زوپدونسادد (یبیطش "

 -ملیف و دوشب» ون ادرگ داف و 7
 لاس هامنمهب ذا ابپ رقننآ یداد

 راکتشپ رثادد هکدشعورش هن

 نآ یدادربملبقیز ور هنابش ۷

 یددزپ و هدن امن شیپ یاهو
 ,دش دنهاوخ ادصطیغ راکب تسو

 (تمحدرادملیف نیالوایاهلد 71

 هک روطب و دنرادهدهمب (نیهش)و
 حوذ رفت ودنیا دییا.رفیق هظحالم "

 نایدرن) و دناهداد,زبکتشت یماملیس"
 اهنآ هک تسا يملیف نیموس (یقرق

 دننکبیژاپ مهاب ویدرنسا نیادد
 ؟ ( نابنشود ) « (شات)نیضقق

 ملیق نیادد مه... د ( هدیخ رپ

 یدادرمم ملیق . دتکیم

۸3 

 ههز تسد رد ی اهملف

 .ح ناب دارد ر وپ

 (یزاریشهمحا) او ( یق رتناب درن])
 و رادمدهمب

 «۵آ رب مشجح»

 زا هک( دهاز هلااءاطع )

 تدندغایپم اسان نا هثم رته
 ۲ هحض زا تسا یدیدع

 و ةهناد رم .یارما

 نتشبوخ یلامنیس تبلاف یو
 هسوب ) ینادرگ داک و هبرت اب اد

 رد ( یک دن 1 تشک زاب ) و ( ددام

 درک ورش ( یلالطرصع) ویدوتسا

 یوب دانس ملیف ودنیا ژادس و

 میظنت ار (ء
 شیپ هام داهچزا ادنا یداد رپ هلیف

 عرش ( ملبفنا وراک ) ویدوتسا رد

 ملیانآ هقبفد 4۰ نونک اند درک
 ون اب مایفنیاددو تساهدشی داد رب

 لدایامل د(یودهم) و (سنابذا3)
 (یمداص) * ( هثیمهت )دن دادهدهمب اد

 افیا اد اهلد رپاسزین (هدیخرب)و
 رب (دهاز) دوخ نمضددو دننکسم
 ( ناخ),دنکبیژاباددژو فن لد
 ماجنا اد ( ءا رم مشچ ) یدادرب ملیق
 (دهازرمهن ۲ ناک دیک هیهث و دهدیم
 دنشابیم (یناغ)د

 هیهت

 و دوم اد (ءا رب مشچ) ملیف

 عجب وبد وتسا

 « من يج رد
 غدمم » یاقآ هتشلگ لاس

 یور زا تفرک میسصت < هیاببم

 رهایف «ملهج دو یلیش شو وب دانس

 ناو هلصاف اب و دیامن هبپ

 ه رک« لوفش« ( مپدب )وبد و

 یوب دانس.دن ورک اهیپ نارتو هش

 هدننب وا ( رب و را

 یاف ع طهس و هک ۶: دیک
 هدامآ ملف شات یدهم

 هبنج هک نآ موضوع و تسا هدش
 تاک یاراد دراد یزتناق یهبک
 ملیف نیا . دشاپیم زن یداقت اهژات

 هدش ینادرگ زا( یدورس) طسوت
 ماطم داد رسلبف ( نیف ) و تسا

 دداد هدهس ادنآ یداد رب ملیف

 ین اهفصایدک هشیپ رنه( ردصماح را )
 دداد یلازب ترهش ناهفصا ردهک

 نیل هانیا و نی شمایف نیا دو

 لد (ایفود ).دو رپم دامش یدملیف
 (قرث و)و هنکبی)اب ادملفنژ لدا

 اب ناگشیپ رنهذا هک( ناپتخود )و

 اد رگیدهدمع یاهشقن دنتسههقباس
 بش) یدادرب ملیف . دن رادمدهمپ

 هنشذگ اس طساوا (منمجدد ینبثن

 یا هققد دنچ المف و دید رگ عورش
 . تساهدب ان یفاب نآا رتشیپ

 دیماه زور زا یاهنحص

 رصع ویدوتسا

 هچ وآ ملبف نب ۷ ال نیا هیهت رد
 لند +

 رلیقو هتند داکب ناو
 7 ۲۳ رب دیس شو صخ وروطب م
 رمنوج » تسا هتشاو رم فا رک :»»»ُ

 4 ۷ زا رب نآ

 ۱ نمشرد دوشم دبعاژا ربا
 رم و هلاباو هک دیبا,

 پد ددادیب

 _ّس
 ۱ نپا ۱ ربا

 ۳ (سیداب» راپچ حاح) ما

 ربص ما

 ررتسارلوا ید رس یفادر
 ره دهاوخ هو ( بن اثبم) یصعد

 راز و (ترت دز 

 رب و

 ( درمشاوجتال )
 ۳ تو رام( ی هیجسر

 لر« ( عدم لباب) ملبف لابندب
 و منا وچ تال» مانب یرکب دملیف هبهق

 یا دنچ زا دهآوضخیم و

 نردق و هدمآ نو رب

 رب رگید یاهشق عافیارد اردوخ

 یراورب ملیف تسایز و ردنج

 ۱ تساءدش عورش هژوس نیاذا

 ررجو نذ ژانسرپ ود ملیف نیادد

 لا رب تشاد میصت یئسحم هک دداد

 الهش) وناب ذا اهن آ دایی یافیا
 یلو دنک ترعد هقباس اب هشیپ رنه
 ال و دشا یلمع میمصت نیا یللعب

 ., تساهدنام «بحاسی» لدنپا

 /یدوسایرضف )ون اپ هدهمب رگیدلد
 .تسا؛دش هدراذگ

 .ماطمداد رپ درف مه ملیف نیا دد

 یراکمه دیجم اب ( یزاریشدمحا )
 و رساد رد نونکا مه و هنکپم

 زا یدادرب ملوف لوفشء یولپپ ددنپ
 بس ها , هلتسه هفانخم ,انابم

 : یلصحمدیجم) یا رب مهملیف نیا
 ۳ اپ یاهتبقنوم (یذاریغ)
 , دشاپ هنشاد

 <اهب رهثیهز

  «هلاخ لزاومدام» |
 !یملیا (هلاخلذاومدام)

 رصع ویدوتسا رد هک
 ام هاب اپ[ زا مایف نبا دوشم

 ۵ و تادنیب ددد یولج هنشدگ
 ۰+٩ هشاپرم شپ املپ رضاح نونکا
 یلراچ هلاخ هنانشیان
 9 سسیدرب هبن رم نیدنچ
 سسک سبب نا + هک ینرقفوم

 :] 4۵م تروص زوربادش

 1 ۵۱ یرسیدا



 2و وحی اه ین ۵ هاو پ همج رت رک رتیپ" هعش وز

 هو : تایملی# دن ارملیف هلظجم رب هرس

 نیو هد اهم
 راست لب اق نا

 رپ )فو دی هدفگ هبن آ درج

 لیدر هیهو رس

 رهر» هک
 هب دش ین

 نادنم هرز رک
 ینتشاد تح

 هدنمشرو و رتک اره
 یمماکه طفف < رهش راشو

 وهشاب سس «
 مح رب و لدتحس ید

 و« هدنشس و

 یماکص مادن اتكچ رن

 یاهسیک را ولش هل

 رول اتکپر و هد و تحاد
 هس لفیما وورو وی و

 هک راد نانشن هبرد رگ < و ون

 مو و ومب ره

 !اسا نراهامهراشرد جردنم هلاقمزاراصتخ هیچ رت »< سوبع كقل د فو هم هه خ ۲ ۱ ۱ یی جی ی ص

 آ لمس كنيملفدنا زلف
 ساصتخا یورائآ

 و «نیلپاچ یل داچ»یف رعمب یم وع 7 . ۱ ۱۳ ر هلسمزا هرامشنیا تساهدم
 سوصخم هرامشالوصا و هدشهدا

 قم ۱ ً همج رتالعف

 ریلن اچ هب

 دد رگیمحرد نوفهلجمز

 ٩مب دقت یونادنسقالح

 ره نب

 مفبص وا رم ۹

 ددها و م

 زی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

 هکتادوج و ابیو.تسا ۷

 نبنچ نبا دوجو
 رب اددوخ ترهشو تور هه ۲
 رسرونک "آ كب را ۶ اف و ردیرامق رس
 هرخالاب و هداوآ درم كب ؛ تخس
 هکاربذ ۰ درالکب سو كفلد ثب

 ید رن وا امرصع هداوآ نیلباچ
 ناسه و تسا مع امتچا زا هو رطم
 نپناوف تعاطا زا یو هک یماتتچا
 هکلاح نیعددتسا هدژژاب رس نآ

 اروایداآ ۱راگذآ
 ر دنکم

 راکت او
 وروخیم هطبف نآب نامد

 | زیرشب تالاح نب رت یدچ در نیا
 نامهتسررض وع ررو هنف رل هرس
 م نآب رقب هکاد یلاهل#
 کی ۳ ال یدج

 سکچهف ءاد وا .دنکبب یش ۱
 ۰ | نایناپج هک رباا و دی امیچبن شیوخ ءادزجب ۳ ز < 0
 دننک یمن یوریب ادوا ناب ز

 یک دناطقف نیازا " درد یخ
 تسا فسام

 ناک دی وج هکن انچمه 2
 هباناموا يرپه ينانهدد»» رام
 تیرفعو یناسنا هیلع رب /

 هپ یوزپ «دیدج_رصددد ۶
 ؟گیب ۱

 ردنخ

1 

 میس + وزک هلطح حر ,شام هتشادگ | ا 1 وق هه
 مزیشان یالوپه یوب ادام هجو
 یوج و ی « ( دو دد)

 ۱ داغتناو شزراب عادتج
ِ 

 («دددو وپسم> رد)

 رخا] اب و( 4 نح ی اش ور» دد)یریب و

 ۶ اطلس» رد ] تیمو رحم
 وومن فوطمسم (

 هب وا قشعزا «نیلپاچ

 و گود زووهیم ین
 را وتسایرشب هداسیاه شزرا هباپ رب
 یتخبشوخ نآ دو هکب | یکدن دشا

 هتف رک همشچ رس نادواچ قباقح

 مان تاعونصم و اههلیح۰ شاپ

 ءدنب امن ؛ناوج < نیلپاچ» ۰۰ ۰ رشب
 تلح هکدوب رشب دارف؛ اهنریلپم
 راشن اسب _یصخش یاه تپدودحم

 اهتمن زا یمهس ؛ طیحم یداصتتا

 دن ووب هشفایت ناهچ یاهیوخد
 یناب رف «اک هتآاب «یل داد
 یچاشامكي طقف ءاگ + مح ریب رپدق
 نا رگبدیاهلادچ یناب رقو فرطب
 یبمیقتسم یلاپ رق ًابلاف هرخالاب ابد
 زک ره تسا هدوب یداصتقا یتلادع
 هدشن ین ابصع ملظو جن رهمه نیاذا

 یلگ هغاشه اش راک یوخ دلت سید
 نشد و هد رک تفابدد یو تسدژا

 هنامراجممالساب «سپلب» یو یدبا
 هجاوم یو نتشاورب رسزا هالک و

۳ ۳ 

 تل وپک ید زا رت

 اس راردد وشیمبیوسحم هشیی

 هیچ جن یرگیدبلاجباطن دادتسد

 لظ هثاب وجم یارب «
 وه هكلپ رش یرکبدک

 رس یک دنا هلصافب «نیلپاچ»

 ؟ی هملظر ۳

 "ووغ كن دراو یو

 شب وخ ینانیس_« ۵ دا
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 جد یلو

 دوجو زد و

 و۲ من ا ز مدع ۰ دوشم
 و 1 ۰ ۳ و مساسا دناقع لسن ره ریتم یا
 ۰و دوب وش ,ششوع یا

 و هب ی و لویث اینس یل داجز ین اهچ موو كنجرو
 ۱ , يکنژومرد اهتتیر م[ یابنس هتحصرد»

 تحت شردام و تش ةتشا ین اوع رطاع,اد هیدج رصهو مدرم "هوم
 «هننساوخو و دن دریح
 رواضتدب ار وددو

 ك ۳ هکاد دا ی رعوسخ لئاسصا
  ق تلوب»زا شندش !دچ هلبچ لا
 ور ناسگدن سم و هتشاسسو مدرادک
 > د)«لن وا وا>

 دا نیج وب » ریهش
  دن دادزا رخ

 «لرولناتسا»قافتاپ اکیرماب تمیزع زا لبق ار«یلراچ» هک ردان رایسب سععشب
 رد «یلراچ) ) یدمک هشیپ رنهودنیا .دهدیه ناشن «یدراه» روهشم حد

 نارگی زاب وزجخ ودره (پچ تمس هتسشن رفن رخآ «لرول»دو كيتمال هتلح طسد
 دن دوب «ول راک درف» تاشیامن تک رش

۲۰ 

 ریلباج» تند تسدزا یلکب یو
 رود ده ابنت و هکم الماک كچوک

 ,زاع ری <ی
 زا را »

 دیسو شا یتئان ددارب
 وب هدخ اهان زد

 مد
 _ هق رفثم و لغاشم ماجت اب

 راکراوخود ندنل یاهررزا

 مرد وپیهد رتا
 یشوئپارد. ۰ ؛ددوآ ت

 ووب هلاس

 لابتشا نیش ید هک
 مزادنا نابدرکیم ل

 یتمرب سس و یدادهاکن ی

 غولب ثاداات
 لیقزا تدمل|لی ولط یتاشیامن ددیو

 ی و اک

 نسب تیب» و <سمله كوا رشد
 یاهلاس نیئسخن روو تسج تک رش
 6« نهوگ ماس» رامتسممان اب یو غ ولب

 تاشب امن دداردوهج كقلد كي
 كلی تاشیابن دو دعب .درکیم اغیا

 یندمل الی وط داد دارق رایس
 دیدج لفع نیا ددو ددوآ تسدب
 لرززب یاهتیصخشداتف رو تاک رح
 د رکیمدیلقت ادزور

 امنیسب دورو
 < زا داچ و ددا رب «یندیس» رکا

 دوشک یمن یئایدد یاهرفسزا تسد
 "ارووویااپپ تسناوتین زک ره ید
 میبصتذا سپ «یندیس» . دنک ادیپ
 موسد لابندسپ « ترفاس» كرتپ
 دف تاشي امن ین اپیک دد یگداون اخ
 یدنچداصب وتماد رب داکب ون راک
 م رف راک

 دوخ بورترد ات درگ داداودا رها
 -رثه,دداپسب «رل داچ» « زین یلخش

 یهاتوک هلبمادب ناوج راک ء :
 نپدمک ابءا ریه, هنحسب ودددذآ سٍ

 اب اد + ون راک » شیوخ ی

 هتلرهش یددرپ تسیابیم هک یرگید
 هدیاهشقن هدوآ تسدب یدایسب
 ,دیدرک دادهدهع اریدک تاشیامن

 ماش یدرمتاغب امن نیادد یوراکسه
 دوب < نوسرفج یلناتسا ررتدآ»
 « لدول نانسا » مساب اهدیپ هک
 , دید رک روهشم

 یناپبک مود هبش هکننتد

 اکیرما یوسب «ونراک > تاشیامن
 وزسچ زین «نیلپاچ» دیدرک مذاع
 اس تدم ,ید .دوب نیرفاسم ورک
 تاشیادن ردتک رشب کی رمآ دد لاح
 زیل راب دنچ ,تسج لانتشا فلتخم
 ینولوک كيرواجموا تاشیاش لحم
  مساپ اهدنپ هک دوب سلجت آسولرد
 0 رد .تفاب ترپش دوربلاه



 و۱ راک هک

 لقع زض فا ب 2 دودی

 رهیو « نو

 زسچ دوب ۵
 افوفح
 «نونسا یک » یابهلیف ناکح ۳

 ب دش ما دا
 و توبس«ناگشی رثه نایمرر

 عدنامدون لبامو دن ۰

 واسوزز

 < نب وسكمو

 اد نبلب اچ زل راچ
 دنورگیهباسح یسیلگن ارفل كي

 لماش «تنس كم» یاهیدمک

 هبیرغ درف كي

 و داجا ولممو باثشرب تداوح

 هک یلک دوطب د لاجنج لمعاب ماوت
 ِن ۱ «دم ایم شیب صشیارب « ب دوب ینامسج و یدام یاهیتغبدب و

 کلی ۰ كيناکم ] یدمک عود
 یاه هلح هک دوب یصاخ تقفوم

 اب

 هبنج وفطل رب یزادربملیف نی دود

 رد «نیلب اچ ۰ دوزفایم نآ كم
 دودب هتسجاد :دوخ لیتسا تفو نبا
 روش ككحض رتک اراک تساوخبم ید

 هباپ رب ادشی وخ رذهد دنک
 را رق كيمي« تردق و میم وتن اب یدمک

 دهد

 و<نیلیاچ» نب هعیددوخرب
 یملیف اهدس هکیدرم) «نات رل یره»

 هدن وشیم ما ریک نان اولا رچ» مان ۰
 ید ود تسا اوت ولو درک داجبا
 ووج وب شناهمابف نا رک راک (دنکش اد « نوتسایک » یدک یاهملبف
 درو آیت رورس «نیلپاچ») کذ# نام راز ودیموف ی ملیثژا یاب نیلپ اچ هک ارب زدوب ریذپ ان لا رک دمآ
 تسدب یتیقفوم تس اوت ۳ ۳ و تک رز نبلباچ ملت نیس

 زک ره «نیب»> 0# مایا وای هک دنا نیدی اد «تنسكم» یما نیادد
 قفوم یکدنز نیماتردو ۶ شی وخ یا رب یلاج رروبطم رم

 رشاب

 ووویلاه هناسفا
 نیلباچ

 عتنسامو هچ ون

۳ 

 دن اجنک ملبق رد دغیم هک یلاهیخوش
 تر ره هبلک اهملیف نیا دد ,دشیم هیهن
 كي رهودوب تیها دجاد تأیت زج زا
 از یموپهفم یتسیاب یم اهم را
 نب رتپس < نیلیاچ ,ٍ دنک لقتنم
 یارب ار رو زوسد و تامیلما
 ننض شیوخ یدعب راثآ داجیا
 تفرکا رف اهملیف نیهددداک

 هک ی ملینرد < تنسكم »>
 «رلسرد یرام» افتاب «نیلباچ»
 هدش .رچنب نشع» مساب ۱۹۱(
 یناد رک زاک تمسدن درک یژاب «یلبت

 تشاد

 نیتسعن نایاب رد «نیلباچ»
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 دوب سب و نیشام و تشادن رتشب

 میصت و ورک تاقالم یئامهم كيرد

 شنکر ش دوخ یاه ملیف رد ثفرک
 هک دوب یا هداتس هناکی وا .دهد
 نیدنچ :دد و هدرک فشک «نیلباچ»
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 اب , دتبویم هار زا ترتخد دزمان
 ارءهدزشف و نیکهودنا «یلالج»
 رو هکمیثبم یم راب نیتبهت یارب
 دوشیمرود قفاددملبن ییاهن هنحص

 .تساوعبمیجاشابت داب نیل وا یارب
 < یلراچو هب طقف هک هتشذک فالخ رب
 ,شتاساسحا رد ودسانشب اروا د,دنخیم

 دورک كب رش

 بوصم وا

 اتهد

 ویسی زونههچ رک تق و نیا دد
 توش نانچ تشادنمامت لاس تفه
 لب هک وب هدرک |دببءاکنا دوخ
 زا مرخسم هینلقت < نمالک > مانب

 دنچ «لیمود تب-لیسس»هکب را
 "هیهت دوب هتخاس مان نیمهب لبقءام
 دومن

 رصوصخم تاک رح تقدنبآ رد
 . .تباث و سقشت رگید ؛ «یلداج»
 . هوود میس ندخرب . دوب هه

 . نور ۰ ءالکن میس اب هنشاپ



 زاب مهزادنخبلب اهبل هکبتق و لیبیس

 راک دوخ روطب ءالک نتشاد رب. دشیم

 و"نابنج هثیبه هک یئاصع ورس زا

 هتفوک نیمزب امئاد و دوب ك رحتم

 دشیم
 تسا یقرکش تیقفوم نأتساد

 «نیلب اچ»یاهملیف لاسود فرظرد

 ددوک ر ابند یاه روشک هلک دو

 دد تسکش اریرتشهبلج و شورف

 ب یو تقونیا

 و هدرک اهر اردوخ راک هک شزدارب

 دوب هتشگ یو روما هرادا ریادح

 ددات درک اهد اد «یناساوونابیک

 دزادرپ داکب «لآ وچویم > ینابگ

 ؛دالد را زههد یا هتفهقوقحاب مهتآ

 ناتس اتات ۱٩۱ 1لاسداپهب زا

 دوسرپ یئاهملیف «یلداچ» دمب اس

 و هیهتاد شیوخدوپشم یاهقلحود

 هب دیاب نایم نیا دد .دون رداح

 ۰ < نهد هسوب د  هرگلوو

 هراشا «رجاپم» و «تیرتسایزیاو

 ملیفدد هکنآ ضوعرد یو . درک

 ثكي دشارتب یرذع هثداحره یارب

 دوجوب یساسانشورهب امو تلکسا

 درکب«تادحا یدیدجناپج ودرو ایم

 و نکمم تبصخش دنچ نآ رد هک

 هن یلوسیب عاضوااب یندرک رواب

 دن دشيمهجاوم-نکسم ریغ

 هدیسران و ماغرگیدوا یدیک

 " زا سبسو بلتزا تن هکلب دوبن

 «نیلباجد تفرکیم هشجرس عود
 و تردقب تشاوتت رکید زکره

 ربلماک وجن نادب و هدود نآتبش

 طلسم یجاشامت اند كي تالپابت 1

 و

 نتفرگ نامز ۱۵۹۳۷ رد

 اب و ) اجنیارد .دوب

 (شرممه«یرقساتیل»

 دوشیم هدهاتم

تل و اب هدمآلمسب ؟یوراکزا هک
 

 و شیادآ ذا هک دوب نآ دادیم

 هیلعرب یود رکیم دیلقت یو لیتسا

 «نیلب ]زل داچو دوغ هک ان ]| یکی

 دوخقح درک ت وعد هماقا دیماتیم

 یئاهسایل و نتفر هاد هوحت رب ار

 تسن ادبم دوخ قلطهكلم ارنآ هک

 دون تبش

 هن اطاتحمیکدن زوا رگیدلاح

 كيب و هدرک اهر اردوخ رقحم و

 دش لقتنم یدوویلاه عیسو تدامع

اژیاهدنن ادو دب رخ [یلیب وموتا
 ینپ

 مک مک دومن مادختسا دوخ یارب

 دوپشم و كررب یاهتیمخش یاب

 نیدقتنم و دشزاب یو یویدوتساب

 هراب دد هدرک یقلتیدج روا ران ] زین

 دنتخادرپ یم داقتنا و تحبب ابنآ

 دزج اد دوخ رگید « نیلباچ د

 دیدیمهدب زک رب یالقعو نا رکننشور

 فرگش تورث

 نیلپاچپ لآ وچویمین بیک

 ب ات دومن داهنشیپ دالد نویلیمكب

 0 همادا هوم نآ رد راک

 یلو دیامن هیپت رگیدملیف هدژاود

 داهنشیپ ات درک در ادداهنشیپ نياوا

 یداذآ یوب هک ادیرکید تکرش

 دب دج تا رتلک دربذب دادیم یرتشب

 هناضاب) دالد نویلسكب غلبم زین

 تشادیم هضرعیوب (یرکید یابازم

 رغب و رظن ریز ملینتشه هک

 رد اهملیف نیا - دنک هیهت شیرخ

 هتخاس یو یصخش  یویدوتسا

 دوویل اه هموحردتقون ] ردهکدشیم

 نآ ِزکارمذا كنباو دوب هدشعقاو

 دوشم بوسحم

 <نیلباچ» كنجنابلاس یطرد

 یسیلگن !:تسدیلو ثونافلصاب هک

 یئاکی رما تبلم زکرهیو )دوب
 اد

 دروم زاب نیت یارب (تفریذت

 تاعوبطم و مدرم داقتا و هلیح

 لذم یئاه ملیف هچرک .تفرکرارت

 «تب رتسایزیا>: < نهر هسومو

 روهشم وجه هرخدلاب و <رجاپمو و

 4 شودب هحلسا مساب كنج زایو

 زا اد نابناهج هکت سن

 ناشدو-+ یاه یتخیدب هدهاخم

 یسایسیوزا یسک كلاذعم دن |ادنرنر

 یاه یتغبدب زونه . درواین لمسی

 دوب هاردد یرنک رزب یصحش

 سب رثک ۲ اب یو ٩۱۸ رد

 < سیداه ددالیم » هلاب هدزناش

 كب تاقالم

 اوت ردقتبا

 نیا لابندب و دشورب ور

 تروصودن ]نی هرظتنم ریغحا ودزا

 نیتسعت نامهرد ودن"] تف رک دوک

 «یلراچ»و درپس ناجرمع یاپلاس

 هیهتفقو ادشیوخدوج و مان هع

 هدهاشم ناپگ ان دوب هدومن «كربو

 هدومن تباکش یوزا شرمههک درک

یا ددتسا هد رک قالط تساوخ ردو
 ن

 دوب هدشن مای ۲ . لاسزونهتق و

 کوداد شتورث همه هک «نیلیاچو

 هتسن دوب هدرک فرص < كرسپد

 تلایاذا دوخ اب ار نآ یفغم

 اجن رد و درب هاتوپ هب ابن رفیلاک

 ملیف شیامن ذاسپ یهاتوک هلصافب

 ودیدرگ داکشآ نآ فرکش تبتنوم

لدمین وننویلیم ۲ رب غ اب هتفرپیور
 دا

 کارب «نیلپ اچ»تقونیادد درک راک

 ۱۹۲۱ زیئ اپ ددلیطمت ماب۱ ندن ارذک

دئتسل !دیمیوناکیدزن دشاب ورامزاع
 

 نب رخ آ «كرسپ»ادابم دسرتیمواهک

 اب یو ندنل رد .دشاب شتقنوم

 ۱۳۳ زیررک هجاوم داد یاس
 ترفل هک دوب رفس نیمه

0 
 ووخ

 0 زا زاههمانذ و دنا داکن ربخزا
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 7 هک رک هدهاشم ادسیداب و

 ۳ ار ذورکی یو ملیف شیابت
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 تو دنووب هدرک «فشک اروا

 نونپ]» ؛دنشخبیم درخ و ملع یوب
 رله یاداد» :هدنسب و « رلفیس

 ادب شارالک و یداعد ,زیک و

 وا كيررنناتسود وزجذاس هبسجم
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 تاعوبطماب هزرابم
 ریز فاصوا نیا ماهتاب
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 زن دشین مقاو تاعوبطم تقفاوم

 ی رماپدوخاب ادشرداموا تقوكر
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 دنلبآ سیل ]» تاماقم . شساوح

 امدا (دندش تکر حزا عنام یدنچ

 یاهتالعدوخ ددامب تبست یو هکد ش

 )9 ۶ نداقمزین دمب ., ددادن
 (یلداچ» اکیرمآب < یرکنالاوب»

 ادص ورسرپ یاههلاقمرس عوضوم
 | رتخد كياب شجا ودذا و تفرک را رف

 نشنیمهرد هک رکید هلاس هدزناش

 تدشرب تف رگ تدوص ۱۹۷۲4 لاسب

 . دوزفا لاجنج نیا

 ددبحاص جاددزا نیاذایو

 )اب یورسمه تبقاع یلو دشرسب
 ددومل مهتمدوآ تریح ین اهانکی ار

 یلان هجیتن . تفرک قالط یوزا

 ۱ ز) یها هکدوب نآ نایرج نیا
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 < كربسد یاهابنیس هناور ءا
 و

 یاهلپ
 رث تخ 9 یرشب تسلط 8

 رد رد ما رد نما

 < یل داچ راک كبسرد ایر 2 «ییدایزاینزو ۱۳
 لو ملیف

 تشقپ زر
 سالگاد > و « ددولکیب جزا ۳ > قاغا

 >ب ۱۸۱۹5 منع
 زا ۷ نت
 ان داو هک دوب مادد كب ش ی اه

 یاهلد«وجن امفلدآ هو «سنابو

 دد<نیلیاچ» . دنتشاد ادنآ ۳
 هظحا دنچ یارب طقف مد

 كداو دیوید

 داسب۱ ناب

 < سیداب

 نیا
 نیا . دشیمرهاظ لامح كب شقنرر

 هک وب ریصب ح ودر هن | ریصب یقسعت

 راکب مادد تمدخرد وحت و ادامنیسینفلیاسو «يلاخ» نآ رد

 دوب هددایک
 -دنب وجو ردیدمک» واتشک زاب

 هک دادیم ناشن اد یرثا عالط ناک
 دوب هدش هیهت یدایذ لماتو راک اپ
 مسجت و ناتساد یساسا رظن زا و
 رتشیب ینیمها فلتخم یاهرتک اراک

 تشاد یو یلبقراتآ زا
 همهزا شیب ملیف نیاب <یلداچ>

 ررکم شب دب اش ودراد هقالعدوخ ران[
 لیلد نیمهب ریخا یاهلاسرد نآ
 دشاب

 (۱۵۳۸) «كریس» رد
 .ورس هراوآ نام رهف

 : دریستاناویحاب شدا
 دیف ایم یزاب دنب و

۱۲, ۳ 

 ز هز رد «رهشیل شدرز

 بیپ لوفشم اهوسیدوتسا هه 
 تماس روطبدت دوب قطان یاهما
 هعن ] سرتذا نیلباچ دش هنخاس

 طان ملیف ادابم
 ًاتزا یشزرا

 نم و سنا هبتک ق
 تف رگ میمصت دشاب

 دنک ظفحاردوخ میم وتن اب لیتحا هک

 هکدوب «رهش یئانشود» نیمهدد

 فبنمت یکیذوم اسذش «یلراچ»
 زاغآذا یو.دورفا ملیف هب فدرک
 و تشاد یلانشآ نولوب و ابیناوج
 ترا تفارس ماگشه ری یهاک
 تخاون یم

 یرفس رکید داب ۱۳۱ دد
 7 درک عورش اب ورا یاهرپشرد ار

 دابژندنل رد قیاس فالخ رب راب نیا
 كياربذتفرگن دارق لابقتسادروم
 هسردقیاههچب هب شیامندوتک ژو رب

 روضحژادوخ و هدشخب دوخ یمیدق

 یداد دوخ هطوب رعنشج ما رمرد
 دوب هدرک

 تل وپواب اکَب رماب تشک زاب رد
 تحت ودرک دارق رب هطباد «درادک
 یتنکسماب ماون و ینیشامیک دن ز ریثات
 دوب هدید دوخ ریخاترفاسمرد هک

 دروآ دوجوب اد «دندچ رصع)

 ملیف نیا هداب رد فیصو نیرتهب
 -تماصورانآذا یکیارن آ هکتنآ
 < نیلپاچ > مینک بوم «قاعان

 دورتم یهجوت یب كي ملیف نیادد
 ناشن دوخزا امنیس كينکت هب تست

 هک تفگ ناوتب دیاش . تسا هداد
 ناشن یارب هعرع نبرتهب
 تسا رتاتت هنحص «یلراچد رنه نداد

 تسا یرثوم هلبسد وا یارب ملیف
 نایچاشامت یارب اد شاهفسلف هک
 دنک دا ربا ناپج

 (۱۵۱۹) «نمراک »
 یلراچ هکدوب یرثا
 زا هرخسم دیلفآ هب
 ب لیسیس» راثآیکی
 مان نیمهب «لیمود

 د رک هیهت

 یا رب طقف اد امتیسگبنکت وا
 ریاح و دوخرته هک د ربیمذاک: نیا"

 نشودروطباد شملیف ناگشیپ رثه
 ینح.یو یژاسلبفكبس دیاین طب

 ونانشورو هلمجنمشراث آ نیرخآ رد
 یوهکتس آ رادون (تبالمیال)<ءنس
 یقرت فرطنیاب شیپ لاس لهچژا
 تسا هدرکن یسوصع

 لامک یوجتسج رد
 لاک هکت سا یدرف نیلپاج

 -وبدوتسازا گی چیه .دیوجیم ار
 ادوا مادشتسا تئرج كرزب یاه

 یویزاسلیف شود هک اریذ دن رادن
 هنج رکم دوشیم تباعر زیچ هه

 یژاسلوپ و دنسپ یرتشع
 تاهابتشازاسی شراآ رتشب

 دز |مدش هتخاس ررکم تاناحتماو
 مادک ره هک ی ویاهقلعود یاهملین
 لوصحم دن وشیم غلاباپ۱ ۸۰ ۰ هب
 یدادریملیف اب وا رهداتشهات را زهیس
 < الط ناکدنیوج و هیهت .دنتسه
 یئاتورو و دیشک لوط هامهدداهچ
 ۱۹۲۸1 شیدادربملیف هک رپ

 شمانن هدامآ ۱٩۳ ات دش زافآ
 هبهت فرص هک ی تدم هام هد .دوبت

 اب «باقم رد دیدرک «دیدجرصع >
 شا هیهت هک تكدزب رونانکید

 ود و دیشک لوط لاسکیزا زواجتم
 تدم تشاد رب جرخ دالد نویلیم

 گكي هبهن اب طقف وا .دوب یهانوک

 تسناوتیم یصخش لقتسمیوی دوتسا
 دنمءرهب شی وخ رتهرد لماکی داژآ زا
 شیک هک یتاهبنارکیدازآ ؛ددرک
 دادروخ ربنآذا یزاسملیف دنمرنه
 وا هتسهآ و تمحذرپ راکت ساهدوب
 مناسهکت سایدرملاصاذا یاه ومش
 هیت هحص نایچاشات دورو زا

 نیادد دادوخ .ددرکپم شی اهملخ
 ادیب یه هاب

 هبلاطم كن امقاو یدنک -

 یدج دابذارنآ دیابن و.تسایدج
 تشروا ۳

 توطعم تن و ماب
 ملف نس دود

 زد هری و !دص "اههنحم :یدادرب

 وا هجوت

 ۱ ناگشیب ره

 وا « دن زاد یک دنا تنها .وا رظن

 دو وکیم شا هشیب رتهب هثیمه
 شیدن ای او هنجص:نکن یزاب-
 هكي رد هک مروایم رطاخ,

 ناوج داکن ربخ كي یتاعوپطم هبحاصم
 تفک ی وب فرح رب

 رکش نم هک م هاه ردقن [ امش
 دیس ریمن رظنب گكحضم مدرکیع

 دینشار باوجنیا و
 ؛ روطنیمه مه اش

 .«یلراچ»ران رد قالخا
 ۱ هک < یلداچ و لث«یدرم طق

 تعناوتیم دریگبن یدج اد یدک
 . داجبا 6 ودرووبم و دننامیرثا
 یارب هکیمادنا كجوک درم دنک
 .قانز شا هداوناخ یکدنز نبمات
 لتخ ار قالخال اسان یو هنمئورت
 |یم لاک ینزاوت دناسریم
 .دوخ .دومنیم ظفح یدزارتو یدمک
 یقالخ تاپ رظن یاهدع هک بلطم نی
 ادثآ اپ و دننکبمموکحم ۱دیلداج
 هقلف هک ده دیمناشن دن ادیمد و رطع

 تسا هدرک اب ادووخ یاج وا
 رخ هب نادن زرد« وددووپسم> )
 رایمماب دی اباو تیانج هک بوک یم
 ازاجمناوتب ان هبجلص كرزب زابب
 دهن رگ ودب درک لئاق ,نآ یا رب
 ارب .تیانچ رضعرد لتخ



 هان دوخ قاطارد اروا هد

 هتبمل طسو هزیل دوخ هجب
 راضحا یئاک رم آ دضیاهتیا

 هلوا رداردوخ تش

 هدیعتس اد

 در وا ج فی در وا حلص ی ۹



 7 رم مک تب رب رک یی ی رم ی ره رج رک ری ره" رم رب رج ری بت



 ۶ومع تواضق رظن را امنیس
 ی

 رمر۵هلادج
 یمرکم لامج

 مهدب رک تار هتکن نیاد ابالبق

 یدیدش هفالع رظن زا امخش نم هک

 دنم رنهسی رتک ] < زن وج رفیتج و هب هک

 < بادرم رد لادح د ملف ؛ داد

 مدرک اشاتتار

 رظطن فرص , نمیا رب ملبف نیا

 بلاج هتکن یوتحم زن وج رفینج زا

 تهچ نیاذاهک دشابین یمیدب هنحص و

 ین امنیسرت | كيهرمز رد ارنآ ثاوتب

 «دددیو کنیکدادرا رفهجوتلب اق

 لبق یدنچ هک هقباس اب نادرگ راک

 نیمدنچیا رب ادوا «باتن ] ردلادجو

 شیامن ضرمب اهامنیسزا یکی راب

 دد لادچ ز ملیف هیهتای ددوآ رد

امل اقونتیقف وب تقیقح دد« باورم
 هد

 تسا هدش لسوتم دوخ باس ملت

 ددجم تیقفوم نیاب لصوت یاربو

 طقف < بادرم رد لادج د ملفذا

 هدرک هدافتسا هلسو كي ناویب

 هجسن هاکچیهتسا یپیدنو تسا

 نیرتهب زا نآ هبنردهچرگ «لدبو

 یربارب < لصاد اب دوشهدافتساد]وم

 دیابت مهآ دنیا نمضدد درک د هاوعن

 «باتفآ ددلادج» هک درک شومارخ

 رظن «طق ۱ نآ یت رواج" تیفق وم رجب

 تفریمن دامشب یداکهاش یئامثیم
 تبج ذا یلامنیم دانآ ذا یحرب
 :ایژرو یخ هنافل ردهک ینأتساد

 هدنیب رفلماوعرریاسویدژا رت ۰ هنیک

 رکشل یهابس « یزیمآ كند لیقزا

 دنهدبم هناراهدننیب هب كيزوموصقر

 دنچره و هدش ورپ ود تیقنوماب

 تیقن ومنیا اهن[ ددجمشی اد دابکب
 دیابن اما . دنکیم نییضتءداب وداد

 اهتیقفوم لیبق نیاهک درک شومارف
 و هتخاتش اد ابتیس هکسناک یار

 یشذدادن |هدرب یینآ یعقاوموپفس

 . درادت رب رد

 ردزپل اپ لصف
 مرگ یاهزور تو* رو دوکر را

 وطب ین امنیم ۱ زاغآ اپ
 ههاوخ لافشاار نارهت یاهامنی سم یاد اه

 زا نت ود رلنل هحفص نا ردد رک
 زا زینام. هر ۱
 ملیف عجا را رد وحت یا دن | وی ۱

 لصف زاغآ یاههمان رب رب 1

 تفاه رظفرد دیاب مض رو |
 قیرط یبمهزپ یلآ لاج 1

 نیا هک < یرتنچ یدد >

 دد لادج > ناوض تحت اه زور

 تسا هدمآ هدرب یود < بادرم

 ینایچاشامت زا هتسدی7 یارب دیاش

 یرهاظ یاههبنج طقف انیس زا هک

 بلاج دننکیم تارد ۱د)نآ ] یسطس و

 نبابناوتیم قصتیکدت ااب یل ودشاب
 <«بادرمردلادج > هکد رب یب هکت

 هک امیکدنز دد ؛ ام داگزور رد

 یاهیدژارت واپعادد زا یا هعوبجم

 یاههناساهب رتشیپ هشاب یعیناسنا

 لددد مظنب هک هتنرک كاخ یتشع

 داک دایی زونه یطخ بتک تاحفص

 نیادد . دداد تهابشدن |هدن امیتاب

 رتخدهكب لرد «رف وج رفینج ملت

 رس قشع و تالیامتاب یشحو همین

 دهدیم ادا اد یزاب نی رتهب شک

 «نوتسه نوتل داجدوایزابه یلو

 و تردق دقاف عقاوم ذا یرایب رد

 هب نتفک خساپ یارب مزال طلست

 دوخ یزابه دیدشو هنایشحو قثع

 ندناشوپ یاربیو ایوک و دشاب یم
 موزل دراوم رد فض هطقن نیا

 دوخ یاهن ادن دهک تسا هدادحیچ رت

 ۱ دهد ناثن یچاشامتب ار

 بل اجیاههنحصدی ابن ناب اپ رد
 ود هقشامم هنحصلبیق زا ادملیق نیا

 كي روت وت رپ دداد ناتساد نام رهغ

 -راک یبلاج مضوب هک یتسد غارچ

 .دداذک,هتفک ان « تساهدش ینادرک

 دادون رگید هنحمدنچو هنحس نیا

 ابوک هک دنشابیم ینادرگرک تربت
 داچد شا هقالخ تردق: اهل اسیطرد

 ۱ تسا هدش تلوهک و فن

 تبااعف زاغآ ام روثک

 ابا .دوريم رامش ناتبات

 هدافسا تصرف یا
 هرمز رد هک «بادرم رد لادج»

 دوریم رامشب ی املیم
 یاههمان رب ریاس درومرد رهاییا هک

 » تفاب دها وخهماوا

رد
 ۳ 

 یپ اهامنیم ددجم

 راب
۱ 

 ۱ هدعو اهامتپس نابحاص هک
۱ 
۱ 

 یکی
 مکه رف

 ما رهپ

 هد و یو

 دننک لاوتس نمذایزور رک

 یاهدیدنونک ات هک ین اهملیف نب رتهب
 «بادرمدد لادج» كشنودب رب مان

 اب ملیفنیا . دوب دهاوخاهن ۲ زا یکی

 تفکش مضوب هک یقشعبلاج ناتساد

 یژاب نینجمهد دباییم نایاب یروآ

 «زن وجرفیثج» یاریگ و هنادنمرنه

 دداددا رق یئاهملف نی رتپب هرمز رد

 یتوجماقتن ااب ماوتقشع هنیمذردهک

 راکنا ناوتین هتلا .دناهدشهتشاس

 یب ملیفنیا ندیداب ناسناهک دومت

 رفینج < باتفآ رد لادج > رابتخا

 تدوافت نیا اب درو یمرطاخب ارزن وج

 باتفآ رد «لادج» ملیف نآ ددهک

 نیا هثحص داب نیاو تسویپ عوقوب

 دداد زارق بادرم رد «لادج»

 ییم صقن رما نیا نم رظتب یلو

 اریذ دوشین بوصمملبفنیایا رب

 یقشع هلثم رکید داب ملیف نیادد

 ددوم ؛ تسا ماوتترفن و مششاپ هک

 . دریکیم دارق وکتفک

 هنحص ملیف نیا یاههنحس نی رتابیز

 ناوج هتخابلد وددولآ كرم قشع

 زسیمآ دارسا و هتف رک هم بادرمدد

 رظن زا هنحصنیاهکنیااب . دشاب یم
 كيرحت و ناجیه داسبا و تردق

 ملیف رخآ هنحصاب هدننیی تاساسح)

 تسپپ هسیاقملب اق «باتفآ ردلادج

 :تسارفثومو بلاج دوخدح رد دهمع

 یماکنه ؛باد رم هنحسنب رخ آ

 ام ناگ دننا وخ زانتود رظنو باد
 رووصتم تخدنا ربا

 هو قوم < زن وج رفینج» هک

 مدولآ لک بآ نایمدد اددوخ

 دروسم اهراب نونک ات

 نانچ مهزونهو هتفرک

 !رطم رگیدراب تساهدن ام

 1 تفیقح رد هک هلسمنیآ

 نمهو دشابیم مارد

 ثكباب درا ومذا كپ رهرد
 یک و دسرپم ناپاپ كان

 نیفرط لددد قیرط نبا
 |نپ رخآ دو دبآیم

 مادد جدا ردرگید

 * دو رپم نابمذا یهجد



 ۳۷ نی

 وضع رنسا رک نوثلیم جن آ ۲

 ابودا دد پنوع یراه ربملیف ترش س » هم ملی هک اکبرمآ ناراو
 ۱ هزیاج هدن رب نآ یاب ر تك
 ۱ یرگید تتقف وما ریعا دش راک

 یودرسب> ملیف ایراو ۳۷۹
 یاهراکهاش

 هشتم 7 بف رو
 "۲۱دیجراخ دنک ریوصت ملیفیوددد تسههک روطعن مو ۳ روشک كي یاهییاپیذوحود دوخیرثه دشن اسب دادعتساو تردئاپ هی | سا هلرخ

 یاهیابب) ژا رپ مد دتناح نانوب « تسا نانوب نانساد لب.

 ار اهنآ نیرثهب اهیلابیذ نیا ناپمذا تسیابیم رنسا رگ و تسا ۳

 ء فک باعب [

 ابندرسارسرد امنیس نادنمقالعب «ینایددكوخ یوررسب» ملیف
 دوشبم اهنآ باجعا و نیس تعاب هک یئابیذ یاه هلعصررب هوالب
 ؛ نئآ دد درخ هملا یلاتساب دبعم نونتداپ دننامنان وب یاهیز رادانم

 زا یکی سیندوک ۰ سوردیپا رت ًاتیفعآ "نتآ دوجشمژد سیلپ ورک
 و زیگنا تفگش رثا سرکیتآ سود ره دبمع نانوپ یابیذ یاهرپه

 - املیسهقب رطب ملبف دهدیم ناشناد «اددیاه» هربزج ادوثتم بیم
 تک رش اب ذاتمم ینادرگ راک طسوت رلاک نمتسیا یزیمآ لندو پوکس
 و تساهدشهیهت نان وپ كيتنامرو ابیز نیمزژرسدد لواهجرد هداتسدنچ
 ناتساد هدشملبف نیا یک دزبد تمظع و ذابتما تعاب هک شما

 .تسا ملیف نیا نی ریشو یفشع
 اینوس ) ینانوپ یابیذ رتخدكيتسا دارقنیاذا ملیف ناتساد

 ژرژ ) دوخ تسود قافتاب تسا یئایرد جنفسا صاوغ هک (نرول
 یلالط و یزن رب هسجمكي سونایقا فک رد اردیاهكيدزن (لارتسیم
 یاهناج رمو اهکنس ریز دد تسا راوس یئایرد كوخ یود هک یرسپ
 رکن وتلیم شکسشک و هعزانم ناتساد سیس.دننکیم فشک تساهدش یفخم یئایرد

 رک آ یورراک لر
 حرغدنک یاب دل نآ

 هوشی رصاح

۳ 

 ف

 شزرا ابو كرزب

 اب تسامبم هکار یا هنحص نرولایفوس یاربوکسا وگت ناژناد رگ راک ؛ آنی
 یراد ربهلوف یارب (تسار تس) رنسارک پوک-امنی- یامذیب رود . هکیلاح رد دهدیه

 یوم یوم ومنرج یم اوج

 یئایرد کو خ یو ررسب
 سو قاتنادزا رتسا رک نوتلیم یرادرب ملیف

 " زا یکی نانویرد «یئایرد هلوخیوررمب ۱ را مپ ی سخت یخ سا تاب ساخت حک ضخت
 ۲ دو ریهرامشب لاس ینامنیس

 ۱۳ هم
 دهد ارش هنج*نب

 ۱ نوروآ تسدب یارب اددرمود

 !رهسجم نیا هک بو نوتفیلک یکی
 دنکیم یمس هک دل نلآ یرکیدد
 ناتساد یاث رد

 دها وخیم یصخشنوبسکذت یا رم
 دتناید قاقتا نون ابنوس ودل نی ام یقشع تانایرج دناو رک رب نانوب تموکح اد هبسجع

 نکتسمنبغ اهناس نیادد و دنک یضارو عنافاد (رنسا رک ) داد رب ملیفمه و هدننک هیت مهتسباسه اهن ۲ یدادرسلت هک ت شاد دوج و یلاههنحص زاهناکما ریز دشهبهن بوکان یرتمیلیم۳ هملیفاب هرخرزاب اما دشاب ی وتمبلیم و و پوکسامنیس هقب رطن ملیفنیا هکدوب رارق لصا دد
 و رگ هدافحانا وتب یرتمیلم و و نیکنسو كدزب یامنیب دودزا هکدوب

 یاسورژا یکی نافتاب رتسا رک ادنبارد
 لب مژاول ندرب ورک ی داد رپ ملیف اردیاه هری زجزا ادتباو مو رشاد یرادربلبف تک رع دیسرنا وی .موب هدش هداتسرف دووبا اهزا هک هچنآ . "هک و ون لئامو و نیدود ةكنياضحسب ودننک ع ورخا دیدادرب ملیف رتدوال هچره تفرگ میبصت وبدوتسا كلام دننک تسچارم دوویلاه هب یدادرب ملیق عورش حرط ذالبف هدرک یسدرب كيدزنذ ارلحمات
 اههحص نانچ دشتعاب دوب هدرک هیهنیدادرب ملیف زا لبق رثسا هکبح رطدوب یلاع یربوصت نوبسزوپمک كب یادادیحا وت هیلک دش)اغآ یروتوم لیاسوابءریزجنبایود ترفاسم نبلداو وروآ پیج راهچ دوخ اب تکرش لس دوب اهنآیاربیهاد اریذ تشادن دوجد یویماک و لیبوموتا اجنآ رد دوب یلگشمراک اردیاه ءربزجب یدادرب

 ملیفرو لاحبات هکدبآ دوچوب یرطانمو
 زا نابذ وهتشادن هقباس _یکن دیدادرب
 رتسا رک « تسارصافنآ فیصوت و نایب
 و تسب یحاوت زا!دابیز یاههنحص نيا
 و هثف رکاردباه ه رب زج یناتسهوک دنلب

 مشچ روت هاب رد تاملاطم هلسلح كباب
 هناتخم عقاوم رو رظانم و اهژادنا
 زا ادتحانم تقو نبرتهب تسناوتزور
 دنکباعتن | اههنجمنیا یا رب روت .ظاحل
 یاه هنعصاا یزاوزب ملیفاب رظاتمنیا
 یود ردهک ادوتم دوشم ةبعم یلخاد
 مدادرا رق ایبذ یاههاگت رب و اههرغص
 اهنت هک یسدیم ین ام)تساهدبدرکل یسکع
 یئادتبا لاقثارچ دجمب یسرتسد هلیسو
 راوبد لوط رد هتسهآ روطب هک دوب
 یارب هک هبلقت هليصاو نیدب زغیم نیلاپ وولاب فرطب یتسدخرچطسوت اههرخس
 یا هتعسدش دافتسا نآ زانادنم راک لاقتنا
 بو نتتبلک و هنف رک ربرد زینادمیفزآ
 1و وتمتاعافت ما ددنتفد هزاب یا ربا رنآ
 تپج دیس هاعپاتک زا دیوژاب روظنىب
 یرس»تشذک رسو عیدات هراب ردنیقست
 _هریم رب« یئایود كوخ یود

 ٩۷ هحفص زز هیقب ۲

 دنتفر نان وب وبدوتسا



 < نارادورط
 ماگ هل تسا تبج نسهب و مداد

 دیدرن نودب هژات همان رب یارج

 م رغ ات هزاجاب تسح

 تدابب اب ورن ات هک زاب

 تسا هدوب نم لش اپنن «یکشی

 تد+نب ۱ یطرد

 3 نی رتپم

 مدوخب تب مدزه

 یاههمان رب و یدعسح

۷ 
 رک ذادرت اتنپا

 هجون رتأت نیادد هکدیادیم

 ات رل مناخ و نم یود رتشپ موع

 نه ی نياد هدوب هدذک ؛ارب رمآ

 هددوآدوجوب ینشودو شن نایمطا

 هکبناسک سکءرب نم یناندد تسا

 دوک اد ناشناشچدورف دوز یلیخ

 عف رب و راک حالصارد هداومه دذایع

 زی مدرمو ماهدیشوک نآ فمض طاق

 ارم تانحر هجو نیرتمپ هداومه

 دن |هداد شاداپ 3

 حرطس روطنیا !> دم لاوئم

 منکیح
 تیلاعفهک هنکت نیابهچوناپ -

 رت ات نس یود اد دوخ یرته یاه

 هاد نیادد نونکاتد هدرک عورش
 جاد , دیا هنشادرپ ما" تعق وماپ

 و امایس یاهملبن دد دوخ تک رذب

 دچ یداسا ,ملخ ,هنرج پاعتفا
 ابهاد نیارد ابآ ۰ دیراد یادی

 ۱ دب|هدش درب ود تیقفوم

۰۰۰ 
 ۵ هر و و ور

 ۰+ و

 *انحصیو راید
 جی ی

 رت ان یالاوت و هنااس اب روت ,

 اعف ل واعرد + د راد

 صوت آ رد رز ره هک ار مد رمزا یه

 زیلاه یارب . تسا هد رک بلج نواب,

 اصخد دوخو تسا ورا و شراکب هک ین

۵ ۰ 

۳۵۵دی
۵ 

 تن
 رسط انا ؛ نا را!

 یرنه یاهتب +ی رصح
 ی شیپ رد هک یصخدهو

 ما

 هک « دنم ره» و «رته» همه! نایهرد « دن

 هک تسید رم « دلاهد رک امن
 ووشت ام با

 21 راد" و 4 ف ده زا « د ۱:

 شال ادصورسیل و مارآ , اهیک
 ها ,دونیمل تم را دراد هک یا ۱4۱ ر-

 ۰+ تواض» ی 3 1
 مو واصا ضرصعم دار 7

 دوها وه راث تابب رج لب نایم اتبدم تاساسحا و
 تهی اب ءادص و رس او را

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
 یا هلق و؛تساهد رک هدع و هک رولع .,اده

 اتش ذگ رس] «

 و دام
 یا هان

 بک راد

 تشاد دهاوخن دوجو یاه اه همادار

 د رم 0

۱ 
۱ 
 یو هلحرم زاغآ تترتح رو /

 نانخس وه زان بلاذطم هات وک تاف ۵ ثز یاع تب.انه .ب ۰

4 

1 

 .درذگیم ات رظا زا 4 هام
 جم جو جم جم جم جب

 !د نوا رب رد یو تا ران و راکفا زا

 نیا ی نآ سور هک, ما هد رگ

 هوس سس

 یرتمک هدع اب رتاترد هشیب رته هک د وشیمه ردخ دغاک یو

 دیر رظتم رب یوجئسج رد هک د هاشیسرد أت دراد راک ورس مدر

1 
 3 1 5 رد 1

 نیمه ید دنآدرک راک ك تفرحب هرخالاب تس ۳

 دن وت یم رتپب امئنس هلتسوب لصا دن وگی و هرد

 هد رک یف رم» مدرمهب اددوخ شیب ومک اینص هفیقع بس

 دید ضرعمرد ادریمض تان وکمو ثوافت نیا اب دراد تبارف

 ۱ دهدپم خساپ وجتنامهب

 اه افسانم دهد زا رق مومع

 تیقلوم املیسدد هک

 ]0و۶ تضا هد نم

 [لاتیسرد هچورنآنرد هچ نم

 ایا هام ةزا هکام تلعزا
 ووراد تافاثم « دن رب یم
 9 دداق هده ن | نایمدد

 نیعدداما

 ملیف راکب دو

 وب

 نباضدسابحا دوخ خساب زا
 1 ی تیق ومزا

 ل ۳ تبشیپ ,یرگید

 کر ش لایخ زین ؛نیازادم -
 5 ٩ دیداد اد یملیفرد

 ررثآل نمافرحالوصا . هلب-
 زیاسو هکیست دوص رد تسااملیس

 رف یاهژات ملیف هیهت
 تم .دوشمها

 تسا یهیدب .دش مهاوخ راک

 بلاک هب رجت نم یارب یلیق

 ,تساهد وب املیس هنیمد رد

 رادک اد روتک آ_امش هدیقیپس

 بز رثأت ای امثیس هتشرود ذا كب

 وغ رنهذاربا یارب یرتدعاسم
 ۹ ؟ دداد دابتخا

 ,دنکیم تیعسب عورش

 ۱ ۰ تسانتطمو ملطاق

 ذیل رخت رد دیدرت نودب-

 ادم زونک ] هدجسب یرت لکشم

 ار هلثسم رتاندد نوچ دوشم
 نیارگا .تسانایمرد یکدنز

 اقمردنونک ا تشادندوج و

 دوب هتف دنیب ذآ

 ددزین اردعب لاوئس

 : میگم جرطم
 ارت ات دونک 7 لوصا-

 دد یلعیارش هچب هجوتابو
 ادهاوخ ورب ود تمقفوم

 عل ادیپ یربیغت شنحل

 پرت ات یمهدیقع هب-
 هذو رما ,ددادن ینادنچ

 س یدودزا. ناکشیب رنه

 هدعنیا «دن |هدراگ امذیس

 ااتشهیرتشیی تایب رجن
 و | اب دنسانش یم رتپب اد



 و
 اح نبع و ۱

 نا ول اد اوت ی و
 دنیم 1

۴ 
5 

 هاب لای 7

 د وب دهاوخ ۷

 دوشیم اجب اچ 2

 باوچ دوطنبا و ,
 واچ ی

 هک ناد رگ داک فا ۲

 ویم لافتشا ك

0 1 
 9 » را نا و9

 انشیم اد مس ک

 یارب نس تاناگما 5

 دهاوخهدافسا ته نس ار

 نیا دد ناربا یامنیس یارب و

 راهظا مداوتیمن یقیفد رظ و

 مک

 مملایمیتمهچذا < درب یبحر

 یکدنذ ددومنیا رد ابآ ؟دیاهننرگ

دیا هتشاد رظن دداددوخ
 ؟

 یدرم > یویدانس میظنترد

 یصوصخ

 .دهدیمخساپ هلصانالپ

مدوخ یصوصخ یگدن ذزا رخ- ِ
 

 هقالع نوچ اما . ماهتفرگن مابل] |[

 < یکسویاتساد > دانآب یدیدو

 زاادیوراثآ ید هعلاطمر مداو

 قلخ دد هک یبیجع تردق تپچ

لیلحت وهب زجت واهزان وسرپ
 تایحور 

یدورضیدوتک 7 رهیا رب ددادابن[
 

سح دیس دناب ای ملیف یتقو ؛من دی
 

 ریثات تحت نآ داجبا دد هک مدرگ |

 هدنسیون نیا < تافاکم و تیاچ

 مینم رثا نبا هتبلا , مان رگ دار

 تسا هدوبن نم ماهلا

 داژاب و شورف رظل زا

 تیقف وم اب «درپیم جند هک یدرمو

 ٩ تساهدش ورب

 طسوتم ملیف نیا درک داک -
 تسا هد رپ

 یو دیدج سیپ هداب رد دابنیا
 منکیم لاو
«تشذک رس» سیب هک نونک | ۱

 

 هرکس , دیا هدروآ هنعصید)

 هراب رو اد هوخ یلک تایل 8

 شدنسپ روم لا وتسنیاا رها ۱

 رت اد .شیاهبل .. تسا ۳4
 بمب , دی - مر م ورشهدربش داد

۳۹" 
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 طخ

 اد هدهس

 بسک یاهزاست تایی رجت ا:  هفرح
 ٩ دی|هدرگ

 دهدیمغساب یدنمةالعاب مهذاب
 اترد اغاش

 یلو مد رکبم یتاهکمک ین ادرگ راک

 ینادرگ راک اصعنش هک ار یئاهسیپ

 دنشابع سیپ داهچ نیمه ماهد رک

 هکناک فالخ رب ینادرک راک دلوصا

 یود تک رحذا تدابع اد نسنازیم
 و

 یلیاس و ریسفت نیایا رب و تسا سیپ

 هک دراد دارق نادرک راک رایتخارد

 دخابیم اهنآ ذا یکب «تکر ح»

 ابع رتاترد رکید مهم هتکن

 تسا «توکس»

 دیوسکیم .یوضنارف ننآ روتم

 یزاب ءتسالکشم نسیود یزاب»
 < رتلکشم توکس

 تدایعین اد رگ راک هک تشاد رظن رد

 نیا ذا و .دشابیم هزات فثک زا

 یاهدات لای رج ذورب زور تهج

 زک ره و ایم تسدب لمع نیادد

 دن امیمن دوک دو توبث لاح رد

 هرهچ هک دن زاد هدیقعیاهدع -

 یرهاظ تاصخشم رظن زا امش يبت و

 بساثم یفنم یاهلد عافیا یارب

 یوارب> طعم کو دوض رد رسا

 لدو هنف رک هدهمپ اد تبثم یاهشقن

 یزاب اد دوخ یاهسپپ لدا ناوج

 غساب هچ هراب نیارد . دیاهدرک
 ۱ دیهدپم

 یعس « دوشیم .تحادان یمک

 تمالیم ار شتسد « ددنخب دنکیم

هفرحو دروآ یمواج ضا رتعا
 شیا

 : دنکیم عورش روطنبا اد

 انههکهدع نیااب زونع نم

 ادیپ یلانشآ دی وکیم
 رب ماهدرکن

 هدبقع هک مسانشیم اد یناسک سکع

 زا

 <ینابنوتساک و

 دیاب نمض رد

 تبثمیاهل د ءاقبا یارب نم دن داد

 یلک .دوطب اما . ماءهدش هدیرفآ

 و < لادوم هتیلاک > رتآتدد هپاب

 رگید تراسب اب «كي زیف هتیلاکرو

 تیسخش > و <« یونس تیصخش و

 نیا ۰ تشادرظن رد اد «یرهاظ
 یتسابروتک آ دوجدرد تیصخشود

 ا۶ هشاب هتشاد .تقباطم رکیدکیاب

 رو هشاپ شب تیاضرد لبع «جیتن

 هی قاب تدوم نسپاریف

 ۳۱ هسفس رو هقب



 بو جم هو جو هو سو سو موس و
2 7۳2 

 كي زاتسا تراج روکو
 ناباخرد

 نلاس كي رد دشابیم «هموولپ و
 قاو هقطود ناتراب]۲

 زء رق یاه راوب> هک عسو ۷

 سا رتكب
 زا هک

 میاهتشت دداد یب

 دشابم نلاسب فرشم هلرزب

 نایامنسراب مامتهرظتءنآ یورو

 . تسا

 رپماشودب ور كیاب ودراب تیری رب
 اد شفی رظ مادنا مامتهک كن رربس

 . دوشیم نلاس لخاد تساءدن آشوب

 و دازآ دوطب اد شدلب ناو

 -هنأش یورو رس فارطآ رد مظتمات

 وا دودد اب . تساهدرکاهر شیاه

 امب یدنخبلاب . میزيخیمرب یاجژا
 شد وخدمب و مينشنب هک دنک«فراعت

 د ریگیم دا رق كوزب لب كب هتسد یو

 یامنیس یسکسهداتس بیت رست نیاب
 رهزا شیب هک یاهشیب رنه ۰ اپ ودآ

 شا هدابرد تاعوبطم رگید سک
 شیاهملیف و دناهدرک یلاسرف ملق

 و هدوب 3026 08105 مات

 اب تب ب را

 تحاهدومآ یف رههدوخ ناگ دنا وب

 1 تسا یدوج وه 4 وگچج

۳ 

 یولج دن |هتسکشار شورف دروکر

 رکفنامدوخاب . دداددارفام یور

 ودو تسب كرتخد نیاهک مينکيم
 تهابشیم هک هناک دوک هفایقاب هلاس
 هدروخ كتک یاهسردم هچب كب هب

 هدرک اب ناپهجرد یبوشآ هچ ؛ تسین

 تسا

 هدرک ادیب هتخلد قشاعردقج

 زا یمو مع تفع نیعف ادم مهزدفچ و

 , دناهدروآ لمدیفتتیو یاهراک

 نایمردوااباد نامدوخ رکف ینقو

 اب و ددنخیم یگداسب « میداذگیم
 ؛ ددادیم داهظا یاهناک دوک نحل

 نمذا منیفل اخمممهف یمن نم بس

 دن زادعقوت هچ

 عورش نم ملیف نیلوا شیاهتاب
 نم اهنیا همهاب یل و دن |هد رک داقتت اب
 مهدیم هعادا ادمدوخ ءاد

 مينکتيمقیدصت دنن دلتا شف رح

 : میئوک یم دمو
 اومنارفو ءاضماب یاهلاقم -

 تاعوبطمرد امشهیلعرب هک «وفورت
 اپ یدایز یادصورس تفای راشنا

 ؟تساهدوب اش ناتسددژا وا . درک

 اب یتسود هنوگچیهوا ؛ هن
 مناوتیم نماهلت . تسا هتشادن نم

 یا هن اعاجش لیعصخش نياهک میوگب
 , تساهداد ماجنا

 ییادمی و میتک یبربم هظحل گی ۰
 5 میره یه ۶

 روپچمار ابش زودكي رگا -

 تحادان ,دننکب امنیسزایریگ هدانک هب
 ۱ ؛دیوشیم
 ادیپ حوضوب و دنامیم ددرم
 ساسحا نتفک خسابپ ذا هک تسا

 : دنکیم یتحاران

 اهملیفدد یسک لیم؛ نالانم -
 ره زا هلوصا نم ۰ منکیبن تکارش
 ؛دشاب ریذپ ان زب رک ویدابجا هک یداک

 كرتب میمعت زودكي کا. مدادرفنت

 مدوخلیمب ادداک نیا مریکپ امنیم

 . دادمهاوخ ماجنا

 نیدقتنمزا یاهدع

 یسکسهراتس «ود راپتی ب رب» هراب رد نونکا7

 یقاب یا هتن ال حس یشااتط وه

 انو-» ی هنیس یگتنه هلجم نا ران رخ

 رو زا هک روعنآار یقینح یودر

 هلجمهدنسب وا توعد مهقاژ اب كابا . ۳

 دیلک خاروس زا هرابثنآ هل رتخد نیا مینی ماوربو هدرک تاجاار روب زم

 و هتفروا غار كيژلب پاج «وور

 جرج جم هم هم هر
 مجری هعع *تع ته دیه حک

 +۰. تسا هدن امن

 , دی دنا وتیم شثاطا دیک خا

 ما رهب
 هو و یر ی جی ی رج ی چ ی جی

 , تسیا هدننک منات باوج

 ۲ دین ادیم هچرد | دیتخبشوخ -

 دهدیم خساب لماتیپ

 رما كي ابی رقت یتخبشوخ -
 ناسنایتقو بوخ یل و . تسالاحم

 ترقاسم نم هدیقع هب ... دشاب عنات

 و مشاب هتشاد شتسود هک یدرماب

 اد شتسد نابکات ) ...دوطنیمه

 تدشب و دریکیم شتدو-ص یولج

 مدآ هک تبوخ ردقچ (۱ ودنخیم

 نیا . دوشب دادل وب ندرک راک نودب

 ! تسا یتخیشوخ ع ون كي مه

 یدمب لاو و میدتخیمراچان
 : مينکيم ح رطم اددوخ

 رد هک تسا عیاشدوطنیا -

 < دزک قلخ اد نز ادخو د ملیف
 .دیاهدرک ءاقیا !ددوخ یعقاولزامش

 یک دن ز دد هک یتایصوصخ تضددینعی

 نیادد . دیشابیم اداددوخ یصوسخ

 « دن وا نذ كيلد هک میئادیم ملیف

 دی هتشادهدمعب اد بلط عفن ورک هلیح
 ؟ دیک وگیم هچ هداب نیادد

 . دنکیمهدنخب عورش هدابود

 و دنکیمادیپ هعادا تدشب شاهدنخ

 : دیوکیم هرخالاب

 رد ایپ رقت ... تسا تسرد

 .ماهدرک یزاپادمووخ لد ملیفنیا
 قباطم یکدنذ رد نم هکنیایارب

 «میدادهژور» . منکيملمعمها وخلد

 , اد لد نیا الوصا ملیق نادرک راک
 . دوبهدرک میظنت البقنم یارب

 نیمه هدابرد یرگید لاوس ۲

 : مینکیم حرطم ملیف
 قلخ ارنز ادخ وو هک مین ادیم

 یلودش توکیاب هدارفدد «درک

 یاهامل|قون تیقف وم اهروشک ریاسرد
 , هلئسنیاب مچارناترظن .درک ادیپ
 ؟ تسیچ

 , دیوکیمو هدش تحاران

 عجاد منکیشهاوخ + هوا

 تحا ران .دینکن تبحصعوضوم نیاب

 و هتف رب + 2و رب ذی دشف رح

 ۱۳ ۰ مبعیم شیپ
 ر ردنیآ یاههژورب -

 38۲۲ دینکنابب اددوخ
 و ملیف مامتاذاسپ -

 ۱۱ 7 رب < ییایم ناز
 3 فر طب > ملیا دد «میداد»

 ۲ ارزو اد ین اد رگ راکب

 ۱ بد بم درک مهاوخ
 رابو مان «میدا و یا رب یرگید
 ى , دشمهاوخ رهاظ < بشرد

 اوخ فرطب >مایف رد -
 ۲ لویودد > و «نباکناژواب

 آپ مجد ۰ دوبدیهاوخ یژایبه
 ؟ دب داد ی

 ۳ دمو قیءهاگن

 ۱ دری
 اونم نمذآ ؟دوطچ-

 "نایب ادمدوخ هدیقع اهن اب مجار

 ۱0۳ رد یتمیاپ اهنآ سکعرب
 1 ؟تسیاشنم . دننک هدیقع داهظا
 ۱ مدادن ادراک



 دنکیم توعدامز| عق وم نب ارد

 « وا ناسدابآ هدهاشم یا رب ک
 مینک كرت ادنلاس

 مو رسیع سارق

 یور قافئاس

 كي سارت دد
 «اجاچو ددع تاحفصای «بآ كوب»

 زایو نامتداپآ , دنکیم رظنبلج
 كي : مامح ؛ نددم ه اغزوشآ كي
 تساهدش لیکشت قاتا دنچو لا
 دوران نیا و دسریم نایابب ابشدرک
 .مينکيم یگن اچ رب هب ع و رششداک قاثا
 , دیوکیم تیژی#

 زا شیب . دینکباد شرکف
 دس ریم نمیا رب 1وددد همان دصرم
 ۱ تساسرف تقاط ابقاو

 نیمزیود وی رانسكي تاحفص
 براون دنکتیم عج و اد اهنآ تیژیزب ۰ تا هدش رلد

۳9 

 داهنشیپ نمب هک تسیل وی دست 3 اسنیأ-
 نم یلو دناهدرک زر نآ دو گک
 یویدانساعتا و .ورک مهاوخ ۲

 ی

 نآ و فرط نیا باتکدنچ
 یکی . تسا هدش هدنک | رب فرط
 اد شناوئعو ميدادیمرب اد اهن ]زا
 «سو رک زل راچزاو «راعشا و مینا وخیم
 : مینکیم لاو دعب

 ناک اسزاود ارف»یاهب اتک
 ٩ دیدنسپ یماد

 , , نادنچ هناما هلب -

 یزیچهلئسم نیاب مجادرکید
 تمجا رمنلاسب هداب ود دنکیمن هفاضا

 دن رو امیاچنامیارب داب نیا .مینکيم
 لوفشم «اچاچ» كيزومابامو
 . میوشیم ندیشون

 دس ریم نام رکفب یاهذات لا وئس
 : میس رب ی

 یاهداتنار ودم رب زج كي ود رک ا-
 مادک كيز ومتاحفصژ| ۰ دیشاب اهنت
 و دیشاب هتشاد دوخاب دیدادلیماد

 ۱ «اچ اچ املسم-

 ٩ اهملیفنایمژا و
 , موریم امنیسب مک یلیخنم -

 ماهدید ملیفود طق رخادانیادد
 نازک > رثا «كسورعهج »یکی
 و مداد هقالع هدامل !قوف شدان اب هک
 یناد رگ داکب «دنن ادب ر هویرگید
 یتساد مآ , تساهدوب «میداد»
 نادنچ هک ماهدید مهاد «لوفد
 « نید ربیچ و اما . دمای مشوخ
 ۱ دون هک مانقاو

 اهزبچ یلیخ «ءآ> هملک نیادد
 دهدیم همادا تب وب رب تسا هتفهن

 تا رب «نیدزبج ۶ -
 ,وز رآ یاهتنم .تسالآ هدیایژاپمه
 هدرک یاب یملیف وا اب هکتنیا
 ۱مشاب

 هاناهزاب دد دینکبمن رکف -
 هدرک هنلابم یردق < نیدزیج >
 ؛ دنشا

 دهدیم باوج تعرسب
 وا + رک ره زک ره -

 هتشذگ اهنیاذ دوب هیات اعقاو
 ز دوتک آ نیا
 دزن ام رگی د هک

 تره او یریظن ینیگ

 دشده| وضا هدب د
 90 قوس مچار -

 رد هک یاهدنیآ و
 دوخ یلامنیس تب

 دنچ دپ داد

 اهن آ ءاگچیهو«دیشوپ هداسیاهسایل
 لثمادمیاهوم , مزاندود نتد ار

 دموشمو هدرک شیادآ اهرتخد ریب
 مزیرب روادب اد دنسپ مدرمیاهیرک
 یقاب یزیچ رکید تدوص نیادد
 ؛ دن امیمت

 ددنخیمءاقءاقووخ خساپ لابتدب
 رود و هدرک تک رشواهدنخرد مهام
 لدرد ادوا یافصویک داس لاحنیع
 اهذغاک هظحل نبادد . مينکيمنیحت
 وهد رک عج اددوخ یاهتشادداب و
 ني رخآ دد . میوشیم تک رح هدامآ
 , وب رب نامت دابآ هکیماکنه هظحل
 یاهتیقنوم یویارب مینکیم كرتاد
 زا نض ردو هدرک هذرآ یرتشیب
 مينکیم رکشت هن امیمص شم رک یتا ریدپ
 ووشیمهتسب نامرس تشب نامت رابآ دد
 زالو تیژیرب نیریغومرک_مسبتو
 درادیم یفغم نامرظن
 میشيدنایم نامدوخاب ومیوشیمرود
 راس اب یقیق-یودواب تبژی رب هک
 دوغ یکدنژردژود ره هک یئاپمدآ
 ین ادنچتوافت + ميدادسامتاهن آ اب

 نزوا هک هتکن نیاب هجوتاب درادن
 یئابیذنیاادن ادیمبوخ و تسیل ابی
 دیاب روطچ اهدرم لد ندوبد دد
 ۱ دنک هدافتسا

 سی

۰ 

 هنص یور یدرم

 اپیفلعلد هکددادن یتاوافت دنمرثه
 دوومدد اهن , دن یااب اد تبثع
 هدشهتخانش یاپه؛,صخش نداد ناش
 1ریرهاطظ تاصغشم تباعد یتسیاپ
 مدنسپ وا تارظن نینچمه و درک

 یتساب دوتک ۲ باغت ارد مه سیب
 دشاب رظن دروم

 ۱:1 .تسن هدننک ملاق شعساپ

 ووطنبا و هدیشک 1)!ودب ام ننس
 شاهلصوح یرفمچ 4 تسادیپ
 هاب نیاددشدوخاب تسا هدنآ
 اپوک هک شاهرهچ . منکبم تبحص
 یسانشان ومج جت رودرد تاب زا هشمه

 هتفکش مست
 ۱ رهرد .دتتپم در ارم رظن و دوشیم

 ۰ دنبم تیاعح

 ۱ مناوخيمشیارس+ ارعس لاو
 ۳ ۰ سیپ هددوخنا داکمهب عجا

 دردی داد یرظن هچ «تشذن رسد
 همادا داکب هدع نیا ابزبن هدنیآ
 ۲ داد دیهاوخ

 تبیصما یلعف نا داکسه نی
 هک دداد دوج دو ی یکنعآ مهد
 نیخپمد مارتخا لپاخ تپج رهذآ
 نیاذاد تس زاک رد تقرشیپ هلیسو

 یذاودیماسیپ نیا
 . مذکیم ,سح یرتشی

 ب تپج

 :لاونس نیرخآ مرخالاب و
 یلاههشفن هچ هدنبآ یارب -

 باتنا یاهزات سیب ابآ ؟دی را

 ؟.درک دیهاوخ
 ,دهدیمخساب رطاخ نانیمطا اب
 مه البق هک روطتامه ؛ هلب -

 یماصتخا هن رح دلوصا متشادرامظا
 .یاههمأ رب یاررب وتساامنیسو رت اننم

 سی یفاک هلادناب زی نوزس كي
 رداب هک مداد راینخارد هدش همجرت
 ودئی آ سیب یصاخ تاج نتق رک رظن
 لو باضتنا اهن ] نیزا اد دوخ
 مدنان یقابیرکیدعس ابوک . درک
 .منگیملا ونسوآ زاءداب نیا دد تا
 یلان ود و دنکیم دییات ارم فرح
 1رمیاهذغاک . ميشکسيم ینحاد سفن
 میچدد رطاخ تباضراب و هدرک ممج
 اج)ا .دورب دهاوخیم . منکیموررف
 «متکیم رکشتدنت دنت . دوشیم دنلب
 نم و می راشفیم اررکیدکی یاجتسد
 ادج « هتحص یور درمد زا هکیلاحرد
 هشیهابآ مذکیم رکن مدوخ اب موشیم
 1رشرفک شعب نانبطا عضو نیااب
 شراتفر ایآ و داد دهاوخ همادا
 هتابیصو مرک« مضارتم دوطنیمه
 ٩ ووب دهاوخ

 یو زا اهقع - مارهب
 تا



 شوب راد رب زره : ملقب

 ۴ زین وم یابند زا انس رنه ۹

 0 مداد خسار داتتفا ام

 «دشاب ادج رنهزا دیک | دیاب تسایس ۰

 هب هچوت نودب دیاب تسا رشب عون گالخ حور هنادن هک یرنهره هک هم«

 یاهبژول وئدیا و راکفا ربغت# یاهعزرا ریثأت نودب و«یسایسریغتم یاهشور

 «دنک یط ارد وخ یعقاوو یلصا ریسه «روچا روج

 «تلم رهیا رب ءتیعهجو هتسدره یا رب؛دنا۶ اب ورپ تمدخ رد رنه هک +

 ؛ شزرا و تااصا داف تب رته هدشاب «؟ یژو) ودر ااب رکف ع ون ره ارباب

 یتم وکح ما ژ ر و یع امت ( میت سپس عون رهاب ویشم طخ عو ره اب هک ۰

 كب و هدرک یطخت رئه و تسایس نیر یادح یعطق لصا هب دها ءذب هک

 صاخ یژ ول وا دیآ *تساخ رب ه زرایهب دراب «د,؟ لب« نآهب ار
, 

 تلاصا تاجن رطاخب ًافرصو ؛یسا
 ءس هبلاش و دص ره زا روده ز رابم نا

 هذ و دها وخ ی رنه
 س

۳ ۱ 

 رظن * می زاد رب یم ءامنیس ؛ینه#ب «یرنه مرف كب زا هعقادم هباجنارد ام

 * تسین صاخ ميژراب یژول وآدیا كي هب هلمح ام
 هه سس

 یبزح یژولوت هدیا رظن هطقنزا تاجایتحاب و تسین یلماکشرتک  نولکات یقالخاررسن اسهزابرو ۱
 لاثمزا ۱ دناهدوب بویعمو ملاسا  دوشک نیا مدرم عسد یاههورگ .تساهدش تس تا رگب

 مدد تمق ؛درومنیارد رومش«یاه اهدامآ هب یهاگن - دیوگیمن خساب هن هک رومناسرکید مرفكی

 «نیتشن زیارثا < فوخم ناوبا » هنالاس تبمج هک دژاسیم لادم نابلاسزا«تسا یسابس هکلپ یفالخا

 یکدنز كي > هبموسوم كنجزادمب ۰ دوشکنآ ینویلیم۲۰۰ تیعیج ,دیدرگ داف
 ملیف . داد رکذت دیاپ اد «كدزب .تساكدنا یزیگناربحت وحت توارد یوروشیانبس تمثص ۰
 هتخانش دودرم نیا رطاخب مود هلحرمرهسور تسبن وک بزح تاماقم یرسكي .دشیلم ۹

 «یودبوحالطصاب تافیصوت رب هکهدش ماتتفداب دوشک رد ادملیف هیهتزا طخ درکم ست ۳9

 نایچلدممیصوصخ یکدنز درّوهدد . شداکن ۰ دنارذگیم رظن ریذ ذا لاسنآ زا؛دنتفابیم رییفت میدی
 * لوقب و هدرک هیکت نارگتعنص و تراظنتحنشبام وهبهث ؛ناتساد و دنرک تراظن تمنصنیارب
 هک یطیحمرد » :یبز> نادنمتردق .اینیس ترازو .دنتسه بزح میقتسم . تداژو ؛ ۱۹۵ لس ماجت

 دید نادیم « هدشماجنا راکدحنباات  هنالاسهمان رب تساراچان یفارکو ت 9 تیک سادات
 دحاولامو هنوبنكيب طقن اردوخ  بیوصت دروم اد اه ملیف هیهت هنابیعتت 5 ٩۳۸
 ؛نیاربهوالع < ۱ دوب هدرکدودحم _. . دهد رارق < ناریذدیادوش» رابتخا تیر

 ِِ رب یگدن ) ی > ناونعنیمه مانب یستالیکشت برس روتسدب داد دازگن
 ۳ 5 1  هتیکرد۱ ۹4 عزا «یرنهیادوش» هک تسا هدش تباث لاعنب

 اذل و زیمآ نعط یدحاب ان هکدش سیسات ینارک وتاینیم ناذاس ملیف راک قید 1

 !دش یقلت «یعامتج ۰ رسا هل ملت ادضا» امنیس تداذو همبات رياود درج . تسا هدوبن ناسآ نا

 «یوروش یزاس ملیف تمنص ددوم هک ت نیا« !یرنه یاروش» .دد تر ی ۲
 یهاگن .تسا ثسیلایسوس مزیلائد روم ار یملیفرههیبت ءاکتفرشیب . ذا اددوخ 1
 هراب رد نیلاتسا و نیئل تالعچ هپ . تعص زا و هداد دارق رظن نام ۳ ض

 1 نئمعم نآ یوتحم كيژولوت هدبا ی تا 3
 آ ینیسب ادیوروشنادادمامز یه ای ها

 ۱ ۷ دزاسیم  یوروش یاه ملفزا یراپسب
 ذم رد ملیث هک یتقد» زا ]با ناسا تمام

 دو

 9۳ دیا حالطصابشزرا نداسویانص یانبدیدجت ملیفزیئو ۰ تبنهب ؛هیسوررد ملف نابپ امت  ربهامج داعتا تلود طسوت زا

 ۰ دود یداتچ یک طخ ساسا نیا راک دیدرگ بو سم یفارگوت

 1۳ زن یگنوکچ :تمنس نیا

 رتدنمو ربل زا نکس لیدبت
 و دهاوخ اه هدوآ تبب رق
 3 فک لاتسا

 رب لیسو كي ملیف»:تفل نی
 راد دیل ژل یا رب

 وتو ناجیهدیل وتگارب
 ۱ رس و «تساههدوت نیب دو

 رارپ و كدزب یوربن...»
 و رک راک هقبطب هک

 3  نایکتح) ات دنکیم

 روآ رابمزیلایسوسحور
 و یسایس یک دنمزد یدوربت و

 2 دنک ه دیدب ۲ ادنانآ

 شک درسب ناذاسلیف كبس

 ووجو نیکفدوب و نینشن زيا
 یتح و درک فوقومو ول

 یارب یدوآ ناتنغو بس
 روآ مهارف زین نت ودنبا راک
 رب درم ودنیا یاه كينکت
 مدرم یاهرشنو اب امیقتسم

 طقف ؛ هکلب ؛درکیل

 مبف لباق و رتفنشور

 7 هکسینق ۱۱ ٩۳ ؛دد .دوب

 الماک رک راک هقبطیا رب
 زیا و نیکادوب یامملیف

 ۱ دادتسد زا اددوخ

 مزیلائر هدوااش

 اوت یحضاو روعب ؛ رثهدد

 سم هلاقم رد نیویشودن

 تقیقعب رشهیکتسب»
 |هدشحب رشت ۱
 ۱ رد هلاقم نیا ذا هک
 .ساساو تاذ دوشیم

 نیا . دزاسیم شور

 :دنشاربم تیمها یاداد

 تسین ویکيزاسملیف

[ 



 اب یتس وگ مهبن

 دجا ویتح اهم زگیمپ
 تاپیک

 ی اد اهیب 3
 ژب وا شد دا نب رتسک 7

 دل اپ امثیب
 یئقیقح رگبد تدار,

 دداد دوجو امفارامارو هج
 ساکتنا و ۰ لوا ذارط ر

 تسا یناث ماقمدد نآ ی هو
 دوجو ؛ تا نیل هکن ای7
 :تسیل ساسحا هب طوتم هام

 + دداددا رآلوا ماقمرد و

 یدایشهو ساسحا؛لام
 نبعدد
 یلاع یاه هددو"آ رف یلالقم

 ینیم* قیرطب هکدب ۳

4۰ 

 لصا نیابلوم نبئلد

 هنا را دین ادب اب رده ,هک 9

 یک نیا دشاب یب زحع و

 هدوم ددیویدوژت مهم رصانع
 «یژوا ول هدبا ذا یرادرناب

 تاقبلعمماوج نایمرداص وصعم
 .تسا بوسحم تسی وک ات

 ب۰ ی ی یو یر یا

 داکشآ تقفش و مع دنودب نیل

 رد نیمجت رم یاعدا هک دوین
 لقتسم یگدنذ ذا رنه هکنیا
 مفانم زا اداهنآ عافد.تسا

 الم رسب رک دامثتسا تاقبط
 عشمشمل هانیا نینل .دزاسیم
 هزرابم رد اد هنادادبناج رثه

 <رثه رطاختب رنهد هی رفاب
 نایوکنس اب هژدابم رد و
 تغخادنا داکب غاجترا

 هسیاقم ذا سپ یو
 یذاوژروب رثه طلغ یداذآ

 هک یرثه نانچ نآ فیاو اب
 هب هتسیاو اد دوخ تشون رس
 تاقیط شعب یداذآ تشبن
 تفک ؛ دن ادیم رک راک

 یاهشو رو ننس مغ د یلع»
 مف ریدلع یااوژرو»
 رجات تامویطم و تاب رشن

  ریلع+یذا دژروب هنابآام

 یدرف لالقتسا گلاب

 یزا وژ روب تایپ هارد
 وا یبلطج رمو ره ما ریلعد
 :. كیستارکو تسب رآ . .یمح

 لصاتسیل ایسوس یای دات درب
 شیپ هب اد «یبرح تاییدا»
 لیمکت اد لصانیا (۱)درپیم

 تسا رسیم هک اجب آن و .دنکسم
 ...دیا زفایم نآ ریثانرب

۳۳1 
 ار

 «فوخم نا وبا» ؛زا هنحص
 تسا تسلابسوس مزبل اثر دورطعم هک هچن [«مزیلامرف

 ءزا وبهیعامتج | یرابشه
 ؛تعیبط اب ءزرایم حالسهبانمب
 ؛یعامتچاتازدابمحالس هباثمب

 و ؛ درک تمدخ رشپ هعماجب
 ادنآ یارجا و لمع هدولاش
 :هناهاگ آ نویسرپکا ناوعب

 زور ا زیت رنهو .تساهداهنانب
 تسا هدوب یحالس نینچ «لدا

 تسا نینچ زین لاحو
 یقرتمتاقبط تسدردرنه

 یارب ذا دنمو ربن هلیسوكي
 نکبل . تسایبالقنا یهاکآ
 ناونبادنآ یعاجترا تاقبط
 داشنساد روم هعماج تف رشیب دس

 دل |هداد دارت

 ره ؛ ریغآ ددوم رد

 دوخ یقبقح تیمهآ و نوضع
 ژا الوصا و هداد فکژا ار

 طقاس < ندوب رنه > تروص
 یعشدنامهتسرد نبا و د وشیم
 <یرنهنلخو هذ و رما هک تسا

 دیدج نویعاجت را یتسیل اب رپما
 .تساهجاوم نآ اب

 یقبقح جواب یمقوم رثه
 هكي ناونعب هک دس رسیم دوخ

 یقلت یعامتجا بالقنا یورین
 ددنیلأسا قیقد جب رشت ,دوش

 ادوا هک ,تسیتدآ هفیظو ددوم

 هیبشت نابنا حور راسم هب
 هجدنیادد ادمالک لصا درک

 ؛ لاح نیعددو
 ادو ریم دامش ًامتیسدد نآ لوا زا رط ناداتسازا نیتشن زیا

9 

 « درادیم ناب هلثمزا

 ؛هدب | شعب تایحیو ریت

 مسیلائد-رذ» یگتفکش ساسا

 «دهدیم لیکشت | دستسیل ایسوس
 ؛ینالوطلوت لقن نیااب

 یکن واجب ناکدنناوخ هک تسادیمآ

 «مزین ومک یابل درد رثه یقلت و شربدپ
 - دنشاب هدرب ی اهن آدوخ ناب ذژا

 رثات یریگ هجبتت نب رتمهح ام رظن زا
 روطس نایم رد هدشناژرا و زیگنا

 نیدقتنم تارظن ریاس زین و هلاب

 نی بیجع داضت « یوووش یرته
 ددا ریتسب وک ریفو یتسب وک دیاقع

 دیاملی» ناب تسیتدآ دروم
 تیلوئسداب؛داژآ مماوجدد

 سخش هب طونم ؛ یعامتچا تواضق
 بشزرا هکد داد قحدادتسا دنمرن
 هعماچ نطب دد اد دوخ یصخش یاه

 هکر وطن اد همماجو ؛ دنک وجتسج

 و _ینالقع رظن هطقن ژاو , دب ابیم
 وهب زجت , شب وخ صاخ ینیب ناپچ
 تسا تیئرت نیدب و . دیابت لیلحت
 دوهشینفغو ضعاف یلماکت ربس هک

 مرف نب رتیلاع رد ؛ یرشب كاردا و
 ۰ دوشم هداد شرورپ ؛دوخ

 جياتت ینبک ویلع موهقم كرد
 لکشمنادنچحام رظ رد , رنهژا لصاح
 ابو, تاهابتشاو تای رج , تب

 الضحم هکی نا رجت « مین وکی رتهپ
 یشغب دوبدنهاوخ یغاهابتشا دادومل

 دن وزیم داشب یمومع ملعت و
 خهنالنامو ردههک تسپ نآ رکنم یسک
 دپ وو .میامت رظن هطق لا هدن دومآ و
 اب اما.تسا شذرا یاداد یهامتجا
 ینمپ دنمرثه ندوب <درند هب هچ وآ
 رنو رومش یاراد هک یدنم نه
 نیتچمه و؛تسا ین زالثع یو رب و هلاش

 ومیلمت شلرا نتف رگ رظن رد دوج واپ
 :«لوفسمان و رثهنا ویم,یرنه ملعت
 ربل 1د هجومان رلهو «؛نشخ نه
 مه . داد رارق تحت

 نیهذا یزورما نب رگفنم «نانچ
 :مسسلائ هروس « مسیب وکب رظن هطقن
 «مسادادواترگید «مباد اههدو

 یسدرب

 ؛تستوبک همعاجدد اما . دن رگنیم
 ارت و« اددوخ دباب نمره

 هلموز ان اددوخ وبنک ژ یوسو یا ورد

 دروم رد بزح یاهرظن

 طخیاههبنج واهشا رت مامت
 قیبط- , شا یمومع یشم
 فاقارد اد اهیشم طخ نیاو دهد

 هبضم مش اینیس « مادد ؛ تاپدا
 ؛یداسمو كبذوم یتحو « یزاس

 ی زجیراجیژ ول وئدب او هد رک ای
 مدرم یاههدوت شوکپ اهنآ یطاد
 دوخ رظن هطقن یمقوم طقن و دناسررب
 .یم زحناماقهبحاص هک دهورییفت اد
 ریبغت نسیا هک دننک ءافلا یوب

 :. تا یرورض

 ها رب یود ود كنه فا نیا رب انپ

 راهظاو نایب قح , دنمرنع

 للاق یرشب درف كد ناونعب

 رد درادنق> دنم رنهو تسیل

 <« رظنم» واههبنجزا كي جیهدروم
 تسب زانآ دد هصخشب هک یعامتجایاه

 هدیقع داهظا «هنارسدوخ» , دنکیم
 بزحاب داقت | تیلوئسم ,هچ, د, ان
 ۰ سکعربو ؛ تسا نآ تاماقمو

 تیل وئسم كيدنم نه تیاوئسم
 -هقیظویو.تسا یننو یکینکت
 هرانبرد هک اد یتابیلعت تسا دم
 تفایددیودوش ین-لایسوسهءاچ
 ادب اک ای و رپ مرف نب رت رف ومدد ودرادیم
 «تساداتسا نآ هد هک یرثه هلیسرب

 نیا « بیت رت نیدپ . دیان هضرع
 تار وتسد و یب زح تامیلمت « همچ رتو
 هدپ هب كیب یسایسیاهیشءطخ لعاش

 نر حومزا یکب « یرنه
 .رامشتسا عا ونا ییرتک اند رد و

 طلعت رامشتسازا ترابع هک ار 1 3
 گر تسیت رآ تراهمو



 هروآیم هوچ و
 نو ی

 نییتقن وب ؛۱ یلک رس مع رم فیوز ۲ ۳

 سکف ژرط یازادرا دتاعو هورن

 کاش و رسخشت سح و یو ینالقع
۳ ۳ 

 رک | یتع؛ تم ول دعاب هدئب وک و
 ۳ "سی ونک کی ؛ ورم یی ی

 اب. هلصاح هججت زاپ ؛ دشاب نموع

 رد دوب دهاوخ بالا رت تیمو رسح

 میاد مر ره تسازرو ریس ره

 ینانزو نادرم املس۱ یتموکح

 دارفارپاس

 كددو مهافت یا راد ؛

 بن هک دن رقم فای

 و وخ رب و و

 هناقانشمو دنتسهیرت یلاع و رتقبع

 ودننپ یم اد هجن" هک دن[ بلاط

 دنبابن نایب « رته هادژا ۰ دنناهبف
 اهنآ راک هک تسا یئدوض نتچرو

 دش دهارخ یتلل « یعادجا دو

 هکسیتف و. تفبقح هک مین ادپم همه ۱ رب
 یسد :کشآ یتاح یورین هلباپ

 ترف ددوم + دوش زاها سیپلق

 ؛ینادرمنینچ .دربگبمدا رف يموض
 یدوداژآ دروم ۰ نبتشن زبا ریظن

 یساپس داضتم میژر ود ره «یرهع

 تف رک هنهاوخرا رق

 دووبلاهب نینشن زپا هکیقرم
 سیغشن ید رم اررا اس آرد * تفد

 و تمح) رب وا اب یراسه هک د نداد

 هصبصخ نیا هکن آ لاح . تسالگتشم
 دشاب هتشادروج و دیاب یدنم_:ه ره دو

 قلسخو تیهامرد یدنرته رکاو

 ید رف؛دشابن تافص نپا دجاو دوغ

 یارب ام دو .دهاوغییطو یا
 مربلا ودپ وپ دن ااب«تپدرف» عوت نیا
 نبیچ وتسپ ین اتم یو دوش هساچ رو

 بروغو داسنولرتث لبسپ يداتلد

 . دشدهارغ ری" یزاد )وب یهاوغ

 دروهرد یریبعت نینچ

 نتفر ردها نیتشن زيا صخش

 ار وا هفالح یاه دادعتسا

 وا دنمتدامسان یگدنز . دش ثعاپ

 « نوتسیدام « شنمدد طسوت هک

 هصبن نینج هدننک داجبا لماوع

 یاهلاسیبب .دنکناب اد یکیژارق

 زا ید «بلاس) ۱۸۸ ۹
 ید(دش ترن (۱)ددد هتبس یدامپ

 مددتسناما. تخاس ملیف هم اهتت
 ناوپا» هپ مرسوم: شرخآ ما
 یدررخ تلود طسرت . «فوخع
 یریگ ولج نآ شیانذاد بیقوق
 دندرگ روجن ار یو تمآ لس

 و رخ ؛زپآ نیهرن یمضرب 

۳ 2 

 «فوخم ناوبا» ؛ زا هنعص

 زا ادنینش ربا داتهاش :«ملیف )ال وسرپ فا رطارو طلف ربوصتد

 ۱ دورگیم عنام یمومع شیابن
> 

 دوغ ساختاپ رظن و دیافع , كحشم

 تاپ رظن ودنک «هب وتو دو ریگب سپ اد

 هراب ددادیب رح نا رس كب ژول ولدپا

 دارق شرب دپوروم حالطصاب + رنه
 هب وست» ذا یتسف تسنپا و . دهد

 نیتشن رباذا؛فتع و رهفب هک یا «همان

 ده هنرک

 + یشان لدا رق كي لثم»
 رپغ تان رب ذاپ ناهد اپ ۳

 و هدنام هریخ یونائو مال

 هد رک شومارف اد يلصا تاعا

 هک مید رگ شوما رااع . میدوب

 نوضم رهرد یساسا هتک

 یهب راث تقبقحو كيژرل ول هدپا

 هژاجا هنا زفم كيسام

 یاهبنارعگ داپیرج هک میداد
 ارحص یاهنشرب یرنه قلخ
 مرا تاکت یالبالردو دزبرم

 شزرا و دوشوع»یساسا ریف»

 تسلآ

 نا , دهدب تسد)ا اد هرخ

 تاهاینشا امهک دشثعابع وطوم

 دوش دانآ قلخرد یلاوارف

 مبوش بکت رم

 عتوس و هب دش زاطخ| كپ

 ام یزسکر م هتک فرط زا
 ماکذا اد یوروش نادنم رثع

 قب رط نبادد رتشيپ .نتشادرب
 - تشاهژاب كان رطخو موش

 + هدنپب را و فیثک قب رط نیا

 و یهث رنه یوسپ اد ناسنا
 ؛ رله رطاخب كيژول ولدبا ریف

 »و یتسب لا یوم یرسپ و

 دن اشکپم یداسمرش

 -لپلدت و هب زن دم زع تابت
 ابادام , یزک رم هتییک یاه

 هچ وتم.ه) ان یو رب و تردف كي

 هنبمذ دد هک دنکیپم هنکن نیا

 یزوسا ول هدپا یمطق هژرابم
 یژرا وا هدیا هیلعرب ام نرف

 یذ هژروپ یاپن دهدننک ءا رک
 هاصسنا رنه هب یلالاو ماقم
 ره.تساهدش هدیخهب یددرش
 دپاب میهدم ماجناام هک یلع

 یشال فیاظو میم و عبات

 رواپ هذدابم نباذا
 1 نباذا ی

 6 راه یو ربنپ نبنش ربا
 و دیاقع ؛ هدوب وا رس

 اتو از تسپ وبک بزج

 ۳ هک موس ربم ینمسفپ
 ربا صعشناب زا یم ح

 نارباو مه مدد تسا

 ۳ ری میس موب»ار
 # مود ثسن دد»

 رس راچدام فا وض»

 ۱ ميدش خب رات
 ۲1 هک دهنآ ثعا

 ۱ ی ول واهدبآ

 ادمات ها رک تدارش و

 رپاب ام هچوئ رک رم
 1 اووچ وب نا ب۰ هدن زاس

 ۱ ورد هچ 1 هعت«یو رب كب
 ۷م اووبات ناوبا

 1 ریناق,لب افم رو هک یزیچ

 ورک م تمداقم یوزبءآ
 میهن ماگنهدد اما,, دشاب

 ۱ رارت ریمآ تیفاوم شقن

 اب اپوفزاهظا نبا
 *۰ تسا هندهلداع

 یدنچ ؛ نبتش ربا
 او ؛درک توا ۰ ناب رج
 یلهب دوخ یگشپمه,یدذرآ

 لماک و ددمتم یاهبانک

 اچ امتپس لایچلا ملع
 , دن اش وپپ

 : وا یگدن ز

 یا رب تسپ  هب راطخا
 هچ هک دننادب ات

 ۸ دادعتسا یا راد

 و دننه یداع

 9 هریمخ اب ار دوخ

 تسایس و یشم طخ
 عن مربا ومک



 ۳ ۴ اا

02 1 

 ح حک ااا ۱

 ۰ ۰ كل ۶ ۱ ۴

 مو یو, دو  ۱ 8۹ شر

 ۰ ۱ یام د

۸ 7 7 
 ۸ »ملی ددیدو ۱۱> ملی

۲ 
 ها وب را وشعمان دد» یدبو

 دها و
 1 1 1 * و را

 وقرورتنو و < دو هو یناملآ

 ۳ ها وخ ۲ دا

۰ 1 ۲ ۳ 

 دها و , ۵ ناذر

 ءاهه رخسم
 رلاخب رمآ رپهش نبدمک «پوهباب و | رپخا هآ دب داد ربع هب ۷

 م 4 لدن ان رنواب

 /لیطعا ۶

 ملیث دد یوسنارف یدمک یاه مطسر فو رم 4شب زا

 یکشیمهیاهرا وطا و اداو تک رعاب و هنسچ ثآ رش «س» اب
 زا هتشذگ  یف رطذا , هباهتفاس ر,هوور ههنغذآ |رنایچاشاء شی و

 مه < كاربکا ان[ > ۰ « لدنات راو و «پوم»نیب یک رحم ,اث
 تسا هد )نماد رتشب اداها ]نیم تیاقد شاآ دوخ ب رفل د تک رح اپ
 دوخ دودفملا یتع دناهنشاد یمس نبدمآ ودنپ | هک دل ادب ددقنپ ی میل د
 هات لس تراس لر یا ترسناک در تا
 :دهدنهاوخ ,نفوم امطق دین

-< 

 ۳ لا ری قفس

55۷۸۴ 

 ۱ لادج و تالطهام

 سو ۳
 

 ۳ اللط لپ رم

ِ 4 
1۷ 

 , وغ رهو ۲
 عاضاطت ر ومشم+ هننک هی

 جرومیرت و هرفهلاب و والطع

 , رهرشا
 , ۱ زالو

 ۱ والط و رلادجب راک دو
 مهاب مو وز مو مو و

 اب رد راک رد وا ی
 .. دم | د وج وب یاه راتس

1 1 ۰ 

 ۳ 2 یاد

 ملو / و

 ۱ یا4 رف ولتس#

 7 همان مژرب

 ه نا رتطد نیا

 هتسلاوآ یب وضب ۰
 هقباساب ویمب هقسپ رثکا یااب تس

 ۶ امشاآ تست اد «دروفا رگ نرجد

 ۲ ه رایفواپآ اه را رف شب وغ

 رثک زر فر ورد مه ۳

 مین «>یبق روص رگب د نیا
 لب او لوت اتش رخ الا و

 رود لرم رامشتبار ۱

۳ 

 ۱۱ هک هیشاب ههاش یلو مبدر رناپمک یاس ودو سا هدش

 کت ترب» زا رخ س
 > هد < مچی ترباد» و وا و. و رک «دافتسا تست ومذا هشییه

 چپ» ,رف )+ مه <«لانشا رتنپا لاسدوب وپ»

 6۱ هتفدزد .شوگ اب ژا لدوپس هل اءور و آ دوشپ وخ ما دنتسا تسا ار

 «وزن اپ > ملی هنچدد یژاب زا سب

 مس,هفل اد هوخ یانمتسا «هزور
 13 ثسا رنیب و .تسب

 و رثم یل اپمکپ و هد ول وپو ونسا رب دم

 یساپمگ نباددوا ءزات ملیف ..؛تفر
 «ودادمان 4یرتنپ دهقطم و

 وز تا و



 باتهم هزیشوف

1  

 مارن هسنناوخ

 دوب «هبسز نایپا رب یاهماف

 سا رم هب یرابز تعاش

ن دوم زم همت مدتسب ون
 ءاشاقت ز

: 9 
 < نیننسو حالطراب

 باج تا اطع يناب
 و اهژات رب و باچ

 او درب دوش

 بل اطم

 پاچ زا یداب زی

 زینام .دندو دنهلگ

 دشت اوخ مباتمباءداو رک ذتاهراب

تبو مشابیمدوخ
 یارب نی ریا

رهیبل اعم هتسروو
 اج هلحمر ته ر

 دادن رط هکایع و میام
 یتالاقم

راک لوسا ) نوه
 ری وا ین اد رک 

 ددادووخ هتساوخ هتنهره دشابم

 دیب ایبم هم

 ات ميداودما مه ام نایاب رد

 بل اطمزا مث اوتب رگیدلاسود یکی

گنسبل اطم هب هتساک كیم
 میئا زفابب نی

 مينکبم کشت اشتلطل زر ناب اب رو

 یوسوم یاقآ
 (نامیلس دجمم)
 هد)لیمود ملیف نیرخآ -۱

 ددادما (نامرف

 ملیفدد ریویل |سن رهلوس -۲

 تفرگ راکسا تلماع

ق یو ملیف نیل وا-۳
 تسین یمط

رثه ) نوتب دباوتم او
 نادنم

مچا رم 9 سلب
 _ + دیئانن ه

 و دو تحارات

 ی ینکت بلاطم

 هک ر وطن ایه
۳ 

۳ 

اب را زاقا ولیس ه زی
 ۳ ن

 ۱ دن بنام )وبه

 ددادمات ناوج یاهربغ

 رثکا و ايش یاهاقتباتب -۲ ۲

نی رثابیز ناگ دن او
 میک ) سکع 

 هزامش نه دلچ یور ار ۱

 یچکی ۳ ۱

وبحم دن رتهود -
 اب اش ب

ش یملین ددرگبدک
 دن |اهدوینت تک ر

 .تشارمدهس | ر(ش

 ۱ دپموپ اد (۰

شن امرک )ییوآدب
 (ها

 اددوپرسملیفزاب یه"

 [ دذد)لد رنسکد یلوتتآ -۲

 یاهشیپ رنه (ژدداچپ دنج )۳

ملبن ناپاپ رد هک
 جنارگتراغ 

هنصا) تای مسح یاق [
 (نا

 ]د نیموس (زرج یو ر)

 هذپم از( هدب رب كن ر سس ]) ملق

 تشاد

 تساهسکع یبابان

 هدنب آ رددومن میهاوخ یحب۲

 هلحم رد | رامش هقالع دروم تلاطم

 میان پاچ

 یمظعم رصان یاقآ

 لاسا ار ه اغدوررتخد ۱

 داد دنهاوخ شبابن ابتح

بوبحمدنم رته (نامرآ )رد آ ۲
 

 دشابیم(ملیف ریژآ ویدوتسا ) ابخ
 هدن دوهدرمن دوپاک حار ۳

 ناپادسک زا قباسلایفایک و تسا

 زاوآ ناشیارب و دنکبم یدادربلیف

 ۱۱ دن ایم ]

1 
 الا

1 
 یذاوج نیسح یاقآ

 سزدآب اد ووّتخ ها

 ا)هلالناب ابخ ملیفنا
 و ااک وب هونسا

 دب زاد لاسرا

 تفشهیارب سورع تفه) ۷

 پک لوصحما روا رب
 ب ودلک و رشم ین

 دون ربام

 نامرآ ] یاقآ ۳

 دد نافوط ) ملیف رد یا

 اللعف (

 لوفحم
 دشابیم (امرپش

 یدومحم نیسح یاقآ

 ینایمک اب لابود یاس ۱

 دقعنمیدب دجدادوارق سک و
 هدومنن

 (انشآت کرش ) طسوت المفو تسا

 نیماتشیاپملیف
 دوشم

 یزیمآ كنر هکیاهملیف -۲

 دن راد یف رح زم
 هیهت ین اپک طسوت

 كن ر هن رگ و دنوشبم لبمس هدننک

 ثكن د هقب رط نبرتهب (رلاک ینکت)

 تسا یزیمآ

 , دیئامنعوجر

 ۱ وضت هداد شیامن نا رهت

 + دشابپم نژب هاتسب و

 ار (رواپثو رب )سخع-۳

 رارغ پاچدنبآ رد هللااش

 انپ ورسخ یاقآ

 ۱۱ اف ررت 1

اج کشند
1 اساردوغ ت

 

 ف یاضات ماهازا ۰۰ هیات

 مب ز ودعم

 یدنفت یدهمیاق آ
۱ 

 (زاریض)د (یلادنیلب) -۱

 یا« ووب (ذوددرم) ملیف

 هی دین | وتیم ثاعف ب۲

 ۲ ۳ لاسرا نامبا

 ز ابیک زک

 ررثزآ- ِ یار ندنل رو كنار

 . سادشان - ز مناخاب یاقآ

 (نیه ) دشابیم سرکه ب )۵ -۱

 ,راتس مان تا دا

( سیداش دیس) روب زم
 زربذ تا 

 : تسا یوتارف هبت یو

 نامیارب اد دوخ لاوس -۳

 , میهد باوجات دیتسرفب

 [اوتشب شوتکین یافآ
 (نایزاغ)

ک ین وت ) سکع-۱
 ا سیت ر

 رباد دوش

۳ 

 ۱ تسپا مرطاخ رد ۳

 نایریما_ كيدا یاقآ
۱۱۱ 

 ۱ قالط هب -۲

 سو میف اون میک )۱-۳
 هیپ کیو ءامکب ان عزلکبانیج

 ف نخ هتشاذگ شیامن

 !موکس ابلیس -۳



 ۳۳۳۲ ا

 ۹ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

 ی

 هچ رهاگ مدوب هتهاذج .
 سوم رز نفلن شوک .دب وگر شا رآ

۱ 
 و هداددا رف ماهناشر ۹
 خا ونکب یاهتسسع)ا م ۷۳

 ی  دن ۵ وب
 یاب

 ناشب اهءرا,ا
 یپ دن ووب دوبجم هک اب

 بوغ اد ناشل درگ کا
 7"ِا

 هک مدوب یلابنآذا یگب نمر *دوب هدن امن نای ثوامس و یصالمه یربچ دن در ۰

 تسررد لاسدنچ نی ادد هک دوطن ًامه مدادیمشوک و اب و مدوب 4: شن !مهاب لوا هتسدورج منا ور

 هدادشوک

 اهششوک ذا متشاد هذات هک یزور مدد وین تسحش نم یتیاپین ار
 هجیتت دوخ یاسرفناچ یاهشالت ر

 سوصخب ز و رمایاو مدوب

 شهاوش : ددامنک شوک: متفک متفرگیم

 ها اس هو یوم اعم
 مدرک ترب زیم یور اد لامتسد «..ماکیمشهاوخ ...ددامو - یندیس میوگیه
 +.ددام نک شوکد

 یمووت هکاد یماهزیچوا . دیهنیم بوخ ادزیچ هبسه فبامد ۴
 تسنا وتیما مه تاءداچپ ددب یحو
 وا رکا .دنکیم كرد هنک ینیب شیب
 .دنپب .یدب

 ولا ین دیس شکن داد نمرس - «مبقن ونندوک هچب كي مه آ «تسا هچب زونه «كيام» ددام نک شرک نسب> مدز كنچ نفلتپ مشخاب
 مار ؛دمهفیم ادزیچ هچ ددوخب ناکتهاگشن اد جئک زا لاسانلاس 4 وا رخآ انا , بوخ راپس - دمی هچب رطبد
 في رمت می رب اد( وضو ادرا -# میز اطا نآ نفت  نک فوک

 یئآپم : هرکین_ملو مهذلب
 ات ار هارد همهیا منکین رج نم.مذاد رپبم نم مهار دره هیا رک «كرویوب>»د جنب یا یشک بابسا متفک وتب اب 9 ۳

 .میای مزلیهتس
 یناکدنز "یاری ید 7

۳۷ 

 اب

 رج نقش مت هک هک کمر رع ۰۳ 6 0ع

 م نیهلنسرآ» زاویدانس
 منکس فتت تای یاوه مهاوضیم هک نم یاب هن تشاوت لانماووت

 درنگ شوخ مرا ودما سپ بوخدایسب -
 نسب مه یهاکهاک -

 - نک
 اهن [ یا رب یراک چیه نم هک هنیوکبم نم هب مدوخ لیماف هک مونشب مک نفلت + هچ یارب ۰ مدیشک داد 4

 ٩ منکپن
 ینک یم وت هکار یناهراک

 اهنرح نبااب ار تدوخ نکن یمس تهج یب ۱ یندیس تسپ ام
 ۰ یههب بی رف

 ٩ مرادراک یلیخ نوچ هبئام رفبهژاچا رگیودب ال . مرکشتم
 . ينان دن دانژ اد تلیبموتا شاب بظاوم

 + طظفاحادخ بوخیلپخ
 سس ی :بوخراپب ؛بوخراپس , ین دیس یب | وغب داب ) نک یمسس

 ناگشیپرنه
 ناد رگ راک 3 نسب راهنآزوس ۱ سیل رک ینوت شدن ٍ# رتسکنل ترب

 هدننک هیهت

 لوصحم

9 ۸ 
 شاب مه تیام بقارم - یاسراپ شروکیهرد

 ۱. ظفاحاهخ
 داد تشاد رب اد یشوگ 3 ودزیم كن ز رکبد قاطا نفلت متفادگش یاجماد یشوک تعرسب وا رگید پوخ یلبخ - ننک نفلت يهاگهاگ مه نسب و .-

 وکب اد نه دآ مه سگ ره متسیل نم هک و کب - ,دب وکیل ادشسا ,منادپم .- ؛ اپدولکت سک. مدیشک
 وش دشاب دهاوخیم هکر ه - .تسا «سلادوبنسا» یادصب هبیش یلیخ شیادم 2

 ناشماجت اب رواق نم هک هنتسه مه یلاهراک هک مدوب هدرک نیقلث دوخب شیاهتدمذا تروصرهب یلو هناب دش شاف میادص)ا هوب هد هاجبا نمددیدمان ندپتشزا هک یبا رطضا ومرهلد ابآ هک مدیمپظ مدوخ ۱ متسین نم هک منفک
 . دوب مهاوعت

 رکسناهیو راه
 سالا وین دیس

 كب ردنلک ردناسکلا رکسناه نازوس
 لیه زمیج
 3 ستمیت رآ دنیان وب «

۱ 

 قاح هضه یاب هاد ینچ
 متخادرب دوب هداظاربم یود هلطاب
 نآ ءارسه هارد یاهعان هاگنو

 ۰ هوخ تسد اب هک منهاد !» یسل تلاسح . مدناوخ داب نیموس یا ادب فالسرف ننپ اد اچ
 هنک تم اناددوخ یتفظ و ۷ ههول يم تشم شک

 هوا م

 نالوبتتدوم رهپ یلد هاب یت هارو اد موضوم تسناوت یهاوخ و هزحالاب .مناهبن .ربرع هبس» ووب هتشون
 .مرکشتعوت فطلذا تیاهب _یض دو و دراد ناکعا نم یا رب لو
 هک نسک دواب یلاو مک ده یلوش سال گپ رو لیصحت ,نیحدد نم « هدمآ اتو یلیخ ترظن اتح
 و تسا یاهزیگ ابو فیظ طیحم ی وشسایل ءاگ ره" هتنیا شسح دقلافن یتسحذ چیه نم یارب داکنبا
 جادو مین وترظنب یتساد تسا یلاپ رس مهام یاهره
 هوا دکدنها وخ هدن ب .ننک ظفح اد ااشووخ ثبت ومهت | وتب اهنآ رکا هک متکی رکف نم درک دخاوخ راکچ
 ارهچیتا دشاب تواب نم یاهفرح

 باد
 هبسرروهد رک زی هزبد !رنفک

 ًاناخ نآیوت .دوب هدرک تیذا ارم مواد دای نمهک اجن ۲۷ هشیه السا «مروا رب+سالاو لکیام یاقآ ؛یوپدها وخ مواپ شاهمه مهزور ننآ یلایی نمدونب ثنک تساوخدد . یا رب یلاخ بیچاب هک یزود ؛تسا مدفیلثا هص.متخادتا هلطاب قادوا
 ]] هظحلکب ادصو رس رب و غ ولش
 .تفگیمو دیسدیم هارزا . متشادن

 ؛«دیسو وله
 «كبام» وله

 . تسدب و هقباسردزو رپد -
 ٩ قدعات هایوزن ارچ سپ ۲ یتساد -



 »« ,ییتسو

 ینق دوااب

 . ضاح یتفخبم ه وب

 , ام اب دمو ور
 تسایوق یلیخ نا هفت اح رب

 م 1 ناه اپ )اب ؛ ناس

 ۳ رنپحردب هدوگ زا

 ۳۲۵ مه بوخ و منادم ءدوخ ار

 * یتسه یتاع ویطع بک و هاب وت

 ۸ نا راک شم * وم يا رب یا وه

 سس و همان ز وا هکاب

 هد رم اهباذاتسا وغشلر تسا ول

 شاد نیازج .یلیلر تر
 وخ اپ

 یاهر# هلبس »هک

 +دزپع داپرف

 تم و وا

 پ اد شرسو
 مدوطنبا ثبخ

 سجد

 صاو

 ملخادنا بس

 درگین
 دادن یر نماب سک چیه

 ٩ ۵ رپ ا>قاف آ نیس اب دولک -
۳ 

 وطپم مه مرام

 * اپ دن !هتشن رپ داهن زا «نابسا

 هغاسلا

 متدرگ و منشادرب !د لاو

 هل دوب نیا شپد ..مدرگ هد اد

 + ولدمان یاهزیچ یلیخ فیت زو رما

 ه مدرک یمصاسحا . هشیم نشرر

 تیهازاهچدد نیاب ره نونکات

 مدوبهدادنماچنا «رکسناهو نا
 یا حل ناهذا اد م وضرم نیا»

 مدرس هتساخ رب بارخ زا حبس هک

 دوغ شورش د «رهلدو مسن ادیم

 بوخ رنسپ )اندمآ نوری ماگته اد

 مدوب هدیگ
۳۹ 7 

 وات ردق زا هدالتسا و " رکسناه» رلظن بلج رطاخب و

 قوت رهب مدوب رضاح منیلک ومودوخ غدنب
 مهدب نآ یتسپ

 زبم تش اد عیص تفس هض
ِ 

 نب رتتنچ وک مدوب هد رک ی سو هلشب

 نآ 4 یلاههمانذزورب مجار یرکف

 رماکنه ونک دن دشیم رششنم رهظ)ور

 امنآ ودمآ هاپدولگ> ء رخ نزاب هک مه
 تشاذگ مربم یرد هتسد هتسوا

 هو .متست ا زنا دیشن

 منک اهن اب نوررک هاگنپ رضاح

 ْنآ اداپم «تکدوبن نسباذا مص

 هنشاب هدرگن باچ اد یااطم

 و «لولاسپلا» . چ رچپب

 سپ ون همان دود نآ دا «انداب واچ

 ۸ وا نیاورب لاحم هگدندوب یلاه
 نا رسید زا هناصپ رح اد بلاطم

 دوخ یشاچمولم هک صوصخب هنپاغ

 نا رسگبد هیلع نهرم كرادم کار

 مهاپ ءد) نآپ هشاپ

 ینسارب نآ )ا هک ی زپچ اهن
 هوبمدوخ لسلاسلع منشاد تشعر

 هاب ماچنا ثقبح نپا لب اقیدد

 جبهذا رگب و منسن ادپع هک تفیفم

 رطاضب وووپ مهارضن نادرگب ور یر#

 )اءوافنسا و «رکس ناهورظن ذم
 + منبت وم و دوخ ممن و! تربغ

 و یلس داد مها رخ
 هزاسپا ذا هگ وب یدرمها

 اس دنچ فرظردوو هدمآ یر

 ۸ «ثآ وپل وس> ذا رس طه ار دوخ

 هکیلاح درو دوب هدادرا رف + لچ, دو

 اه سپون همانزور زا یرابپز «دم

 و هد رگ یدددر و ددوپلاهب تد

 هددوآ یللملانیب یهچللاسب قد

 ناطام دهدرب هلابادووخ یودن درب

 + هوبهداد بقل ملیف ,لاع

 شنسجا رم ۸۱4 هنفههنچ زا بس

 ًةصان زوررد ره یارپ رگ اعبشزا

 هلفگ نپ قذ ود تشذگ یم «برلک»
 مالساب یا هقالعچپغ رکسناه : درب

 نا رگب و رادگب درادل اپ» ندرگ

 دن زوهب ۱دلاقنام)اسو لس ٌامغ

۳ 

 یااقورربا یشپمس وا ۱

 ٩ تسل هژ فرح ) رط هچ رک

 ۱ تک تردم
 و ۱۹۳۵ ۱)شاول سد وخ ما ی م

 مدیادل | راههمال رو رز ون# منلتس

 ترگسیا هما زونه «

 تبار ب مو وخ دادگب ب وخ دابسب

 ۶292ش و شخ یاد منا و

 هپدیم شوگب میس رس نآ

 هکپ هلأقم رس نا ولع ل وا راد

 «لزااسئا» مساب هنایلدب هل,

 منا وض تبارب

 در «منک يم شوک نا وغب
7 ۰ 

 «تفالک هک سایل اجنج نيا

 یگیدد ناوخهزاوآ دا یاهی را

 هد رگ اب روش تونچ یاههنا# زا

 912۰| رمهشپگ دن ز هگ یاهدنا وغ

 قد# گپدو هد دیماضلپ و د شپشح

 سوصهب ثسن هتخاس رازا

 تزح راوب «اشعارا یب تافیفحا

 تمهرپا تنی یک

 ٩ ۱ هعب پوخ , متفآ

 ۱۳ لک نکربص ؛ دز هایرد

 مهار نپ | زالگب ! یداد یا هلحم

 ۱۳۵۹۵۵9۱ مرپرف تسودنولس

 هاب گلم داره نونک ات

 رگ شرگ طن وا ملاوهب ثبارب

 ناب فو رب انا وب
 ین داپ را مزب رهتس ور

 الاوغءژاوآ ساخ .باراعو

 اب یاهاب اهن هک ینک
 شیخ ندیشک رد
 اد یاراب# و لعم



 سر ۳ وس رود ۳۹

 1۱و ۱ ۹ | لو
 ای ۳ ,

 و ز وسن
 اپ

 / وا 7 مر 4

 5 5 سا ۱
۳ 

 

 ریاصا مس ووپه ابنآ
 ماهی ۱ , هه ۱

 مو رک زبس

 رز دیس
 او ربا هبچ
 رسا ودروم یک یه ,رکف ون

 دفاب یزبچ هب

 رو نیا و .مدادب | وج هنسهآ
 عءزاب ) + اللیا

۳1 

 ناه ۱ هچ اما
 مر رام رکف منشاد یچیه

 هل دوسح ردفچ ان راب و لو« ز | هچع
 و + رستسناه» هبواسلاپ ثبند
 اهن آ هک | ریراگ ءدش قف وموا هل
 روصن هوب شهایچن | ششالت دو رم# ۰

 مزادن | هچان دم ماجا | رها وک تسع
 ۱ دن رب م, هلش

 ۱ ملک شوک وکب بوغ 1
 کم ورگنیه رکشف_منشا» ۰ ی
 هکنبا ط رشب تشاد دها وخن ی راک وااب یاه مدآ ایینآ هک ین ادب ی

 .دنک ش ومارفار «رکسناه» رهاوخ

 1 ۱3 رشب .تشاد دخا وغ ۱ نیرتکچ رک سواد يش
 .دنک شما رم !درکسناه

 شوک موآاو ترروف
 واب هپ | یسک يپه رگبد
 تضاد

 ون ها

 ب دن رگ از اچ

 هما بنآ اب نونک اب 4
 سلم راظت ارز نآ رهو

 هوا



 زاپج! ز وطح» اس

 رو
 سقن هکتلاح رد نابو]
 دیس رب دز م

 2 اک بل

 هچسپ ؟ یگیور رصع -

 یلطی روت اه راک ت

 هتیمادس تفو هرخالاب

 یاس هث ید ن

 ثنا ردیافا ظفاحادخ _

 واوحوک رتخدظهاحادش_

 شیاپسابل «زواجد یاقآ

 تفدنایدا غارس و درک شت

 هرامشهعطقاب |! مرتخد _

 نرم ار نیا هو دات

 ؟ینگا

 ماگنه ندیاه هک مرظن
 یاج شراکفا همطق نیا نتن
 حجراخیلصا متزاو هدوب یر

۰ 

 یرمقتهراحب ندباه هتلا

 رد هل دوب نایدا نیاو

 دیاب هک وطن آ.یترپ یاوج ؟ رمان. - "
 بتساوخودرل یمننی رمت دیا

 یارجا ماگنه اد شدوخ ۵

 دومنیم عوضوم دراووآ

 ؛دوب باوج رظتنم هک زواچی
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 نیرعت مهزاب رصعزورما ایت
۲ 

 باب هلب ب

 ء وضوم «رواچ» تفونب ارد
۴ ِِ 

 :تفل و درک سوع ار تب

 بوخنآ وجلشیم ؟مرتحد -

 تای اکی رمآ لی كن ارف

 ۰ طباور وا ابو دونیم انشآ

 یا و دی آ یمرب كل ارف لژ
 یتسود باب ادعب و دیابیم تاجل

 تسا نا را رد

 ی جا و + + دی وگ یم ناب رآ

 و وب وب و و ور وب و و جو 1
 ی

 یمرتحمهداوناخ .تساهدهفو

 شیاهوبعژا اتودو ردب . دراد
 و

 دننکراک یتل ودیاههاگتسدرد

 ثكنچ بوخ یلیخ زین شردامو
۳ 

 زا زین شل رزب ردپ . دزاوتیم

 لفش بحاتص تموکح فرط

 هدوب اقیرفارد یربتعم

 دزن یفرحرگید زواچیاقآ

 ضحبب . دش جراخ لزنم زاو
 میصتنابرا ؛هناخزا وا حورخ

 قا همان كنارف یارب تفرک
 تشادربارذغاک وملقاذل .دسبونب

  یبراپ هک
 دنکی م را رف رب

 هکلهم نا زا ناب رآ مانبیرتخد
 شتهافا رخآ زور نوچ ودیاشگیم ناب رآ اب

 تعاس بشادرف هک دها وخیم ناب رآ زا

 (۳) تشذ هجن 7
 صکیا» مانب یمناحخ اب

 ددص ر
 اجنآ رد هتف

 د مناخنیا رهود

 ی راکمهاب ثارف

 یلودشاب وا " تنه

۰ 

 درل عورشروطنباو

 رد قبقد هملاطمزا

 ماهدیسز هحب
 نیاب امش دروم
 هک

 درکنمامتار هلمج نایرآ

 نرتشوخ بلطم تعاد ر زا الما
 یورو درک هداب ارنآ .دمابن

 :تشو روطنبا یرف د هحفص

 نآ نم هک مفساتم یلیخ-

 دیناوتب امش هک متسین یرتخد
 باسح شیورو دیدنب هب لدواب

 :هک شاب هتشاد رطاخب ار لثملابرض نیا !ابیز رتخد "
 هنبا رطاخب هنک یمرارفشقوشمزا و هقشاع هکیسکن آ

 هدب یرتشیب ماود شتشع هک

ٍ 
1 
1 
 ذ

 ؟كچوک رد

 هدرک یود هدابد یلبخ شدوخ
 دو نیا موسداب یارب اذل

 :دروآ ذغاکی و رب اد تابلک

 95۳۲ مدنک دواب 1

 متشادگن هک مدش یگر رب تقابح

 ءاه هلولگف ده بغ نآ ابع
 ...دیوش مقاو <سکیا» یاقآ

 . دمآش شوخ یکی نيازا
 نورد و درک ات تقداب ار فغاک

 رضاحزاب اما تشاذگ یتکاب

 ودتس رقب ككنارف یا رب | رنآ دشن
 ششت آهک دش میصم

 زا هکنیا زا سب نایرآ

 فرصنمنآ لاسراو همان نتشون

 کیو دمآ نوریب هناخزا ؛دش

 ِ : تفر كنارف غارس

 مدسما ! كنارف یافآ_

 ء.. دن زب

 دعومرص مناوتیمن هک میوگب

 یووهدنار . مشاب امشاب ررقم

 مدادرگبد

 شاوخقاطاباروا نا رف

 :تفگ و درک تیاده

 بل امرفب ملک شها وخ هنکسم-

 ؟ دینیشنب
 شرب سرت هکیلاحردنابرآ

 1 تفگ دوب هتشاد

 ۰ تسی نکسم 1

 . دینکن اهشهاوخ نیا

 جایتحاامش كمکب نمرخآ

 ؟هینیبیم اد نادمچ نیا . مداد

 دی اب ی ۰ دوشیمن هتشب شرد

 مناوتب نما دتسیاب نآ یور
 الاح + مدنبهبار شیاه لفت

 هک منک شهاوخامشزا مهاوخیم



 رم نادمچنیا

 یلاکشا هکید هکر - دد

 رق نب دب كن |

 مزاعنایدآ هکاک
۳ 
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 ژاب كن ارف «دوب قاطازا

 یلودت امب وا د زن هک ۱
 درث دا رمز

 ۱ 5 با
 3 متفک یرگند لکاب هکر یوم

 مداد تاقالمرا ۲

 نا -

 یک دن ز اجكب شاهاب هک
 یدرم نامه سنش

 ی گی
 رتسک داردیماب وا... _

 ۲ هلگبمرا

 ابیگب هک هی تدویععم

 فقس كيريذ درم هر
 یک دن

 هگید درم كي ابو رک

 نم .ههجوت بل اجیلیخ ... هل

 ۰ روجهچوت ممهفب منوت یمن الصا

 مرب دیاب امتح . مرادت

 ۲ یداد هلجع یلیخالاح _

 تسیب فرظرددی اب ... هلب-

 ...مشاب اجن آهقبقد
 تسناوتن نایرآ همهنیا اب

 تاجن كن ارف تسدزا ار شدوخ

 دنچ نهیشون زا سپ هسچ دهدب

 شوختس دالماک ؛ یناپماشهعرج

 هکلاحرد و دش یرگید تلاح

 هتفرسکی اج كنارف شوفآر>

 ود تامقشبمآ مودم
 رو رپ

 .یم سقد كئالم ناسب كيزوم

 لیخت و ایوررپ یایندردو درگ
 و. تسد یاهنا رعاش

 0 اب

 + دز یم ابو یک

 هکملاسح شوجیلیخ -

 ینکیمكرت ار سیدابوت بشما
 .هنکیم ها رب ورار اهزاک وتنشفذ

 -برضنیاابیزرتخد یلدس
 شاب هتشاد دایب هشيمه ایا
ا نیفامتنکی تک ةکیم هک

 تس

 نادمچددبی

 ۲ هلطسلدنچ یا

۱ 

 ارنآ دماین شلد یلوتشون ثانارفب یدنت همانناب رآ
 دومن شتآ یاهاعش همعط | رن[(ذل .دتسرفب وا یارب

 رطاخبءذز رگ یم شقوشعمزا و

 ماود شقشعب داوخیم تا

 4 نآ هلشن زاو هدبیرتشی

 کت هک یناج ات و ناکسلا

 ثسایبوخ لملابرض -

 تعاس .متک ین شومافرگ وه

 تسیابیم نا رف.دوبهد كيدزن
ممج ادشمزا ول هک

 دنک روجو 

ک دس رب هاگ دورفب مقوس ات
 فی

 زیم یور زین نایدآ یبتسد

 شسا لوا فرحو تشاددارق

 دومنیمهجوت بلجنآ یود

 نآ هب كنارف مشچ هکبتقو
 هک دش هجوتم هزات داشا فیک

 دن ادیمن ار رتخد نيامسا زونه
 :دیس رب اذل

افرح (]) فرجنیا-
 لو

 ؛ تسا یمساهچ

 (بج )سانشان

 تسسا . مزادن راک بخ -

خهک تدوخ .هشاب سههچ ره
 یلی

 رگا یتسه وربلدوت و سولع

تا رب دوب زاب < رتیت راک »الاح
 هی ده

 .مدی رخیم_ یگنشق
 .ما وخیمن امشژا یزیچنمس

طب نایرآ هظحل نامهرد
 فرر

ک ار یکعیم لگو تر
 ه

 تشاد رب دوب هد رک بصن شا هنیسب

 دادناکنادشرسكنا رف
 و

 و. ینامامرتخد ظفاحادخ-

 تفر

زاهک ادیکعیم لگ نایدآ
 

ب هتشادرب كنارق رتسب
 یلیخ ؛ دو

 تبظاوم نآ زا .تشادیم زبزع

 دوشن كشخو هدرموب هک درکیم

 هدش ترپ یلکب نایدآ ساوح

 دنک یم هچ دیمیف یمت الصا دوب

ینیچوب» زا هعطق كي هک زور كي
 > 

 رتسک را ربهد «درک یم نیرمت

یرگیدزیچنابدآ هک دشهجوتم
 

نابتشا» فو رعمهعطق ودز او یم
 

 هک یا هعطق . دنک یم ارجا اد

 نآاب هاربه نایدآ شییدنچ

دوب هدیصقر كنارفاب
.... 

 كيب لشیم «ا رمههک هژو رکب

 هکنیایاجب «دوبهتفد ناروتسر

 ؛دشونب ینایماش مدرمریاس لثم

 یسیب وا یارب دوب هدرک اضاقت
 رظنب . نیا. دنروآب الوک

 .دوب هدمآ هناقمحا یلیخ لخیم

 رد اتالمج تسیابيم هک ی لاجزا ًاوهس هلمج دنچ هابتغا رثارد هتعذط هه
 ٍ دچ,هتخاس موهنما یدحان ار بلطمو هدشلفتم رگید یاجب ؛دعاب اجنآ

 ميلطیم شزوپ دنمج را ناگ دنا و زا هلیس وب

« 

 .دزودپارتآ و دورب هک

 ان رییمرغ ودنپ اه یا هنحصن

 و دننکیمیلست نی ره ناجبناجد

 هک ینودیم

 مردامو هتم دل ون نشج هکید

 بوخ یلیخ-

 9# اد اریا نيا طبل داوضیم

 ططباب دیو هدح

 ۲ .تست لام نوا هک هدیم هگید

 ٩ هگید یایم نم اب امت

 مها

 ندرک لاوئسنیا ... هدآ-
 هرادن
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 مهوس اقآ . بوخهچ -
 ۱ .هراذم ام رابتخاردوششام

+4 

 .دنتفرا رب!هب نایدآ دلشیم

 نایرآ ۰ دوبنکلابدد ناشیاج

 هدشهعطقیا رجا بوذحم یروط

 فا رطاب یهجوت هجوچیبب هک دوب
 نیتسآ هک دوبن هجوتمو تشادن

 تسانداتقا 9 رووو هاتشمعک لعیمساب

 اگدم یهجوتیب نيا یلد

 قایدآ نابک ان هچ دیشکنلوط
 درحب و داتفا كنارفب شش

 ...دشترپ شسا وح وا ندید
 :دیسرناب ای | ریالواتمسق

 دنبخن_كيب لشیم سابل نیتسآ

 ترگ هژاجا نایدآ زا اذل دوب

 > هحفص رد هبقب

 وت هیاب تاک هنناوخ و

 روآ مسالوا (۸)هک دنشاب هتشاد

 یاب( ۸۱000۲05 )
 و ساتخان یاسم یبیلکنا ود تفل

 طاقلااب اجتبا هتبلا .دهدیم !دمانمک

 تا صاتشان یسداقب شیانسمهک

وآ و هوشیم . ورش ۸ فرح
 ناب 

 یو ال دو رکیم زا [ فو رحاب

 اوخ شمسا نتفک  وحن نیدب

 .(مج رتم) ی



 1۳ موا4۵ قع ع

 هبهت تکان رتشب وجو

 لاکب زومداضبارو هک ؛ دوهشع

 دناد یتازسی تیبا حرخس

 اهندیدژا یلاج هعوجم رکیو

 بولک كي ردهکن انچ یک دن ز تاقت

 . تسا هورک هیپهت درتکسم «اکا

جرب ناگشی رتهزا یه رک
 نباب هتس

 تولایدو دنشخب ی الجو كن ورا

 عبدب یاههکتاارب و توا رطاب

 ملق تادابتعازارگید یکیزیت نآ

 دوم بوح

 ال یزاب «؟ شن وبسنج»

 دوح یاهملیف ریاس یاوس یامزآت

 هداسك رتخد شقن رد دوادس هخرع

 هدکشنادزا یک اب هک یموصس ولو ت
 اضاو تسا هدع زیصحتل |ع راق

 یدواتسا هدنی رف و ینتشاد تسواد لا

 یراکز ومآ لعتب لافتشا نم

 تسب دوخ همآ رد شبا زفا یار

 هنابش بولک كي بحاص یرک یکم

 ك وب وی ۰

 رهأط فالخ رب هک ت سا یورم یو

 ی دق شبوخ تشدد هلجو نجخ

 ریتاتتحتدوژ یلیخ و دزاد نام رهم

 دریگبمزا رق زن ومیس سیم تیءوصم رب

 نوجههکد رم نیا ناوج کب رتاعا

 تسا نانز بوح» «ناددنود» ۳

 داژاو ددنبین دابژ اد كرتخد

 رسما نيا لبلد « ةنک یم باتتجا ی

 زن ومیسسیملث«یرتخد یو هکتست

 یاب واساخ یکدنژرقیاوساب او
 هنابخ پوطکكی لتم یلحم دور

 هتبلا .دنکيرومت یتیاتات دوجو

 نشع دن وییاب باتتجاو زیهرپ نیا

 نپا یلد دوشیم هتشادرب نایمزا

 سینب یلاج مضو نانچاب قع

 هتنکشیرج ام «نا هژنودو وزن وییس

 عونو یچاشامن هچرک هک دوشیم

 دنکیم ,یسح جوشرپ »8
 درادتنل و یکذان شیارپ مهذاپ

 ه ابشپولک نانک راک ریاستلا

 یارب رکذلانوف سضع هزادیاپ
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۳ 

 ۰# ۰ اق هه هب

 _ مهارف تحَ بابمازا وی سیم *

 ناوجیکیدجنیا نم + دنروآیش
ک یسوپ وناددهک تسا یاس هات ۳

 را

 دراد تیاکش دوخ 1۵ ج تم
 ادزامان

 هرخمهب تسا 4نیح دمو هک

 نیمطم ! دنتکبم شنیزا و دن ریگیم
 برا ید لر

 یام رف ره دوشم مادحتسا

 و با قوم شب او رد

 اهتت؛دوکد نهاوخ هتک ی وب شمات

 تشحو دزوم هک یسرد
 هشابیمكرسب

 سیهگکاب مهنآ هکت نا جو

 دج.ووشم تسرد ه رخالاب زت ومیس

 دال زیپ رسکید هفرفنم رتک او

 :دننکبملیکت اد یرجام نان امرهق

 دابیز قشع یخاطب هک ه سانر کی

 یدزاک رد هه هک کی ردامو داد

 گی ؛دهدم رخ یفاشومو تند

 رسا رگ هوشعو باذج .دتاوخ

رخ تبءرخدلاب ووخ دن زشآ
 راگن 

 دزادلبمهک همان زور تاماخ نوتس

 دروآیب رورسراک هیهزا

 نیگللدو دیدجزاوآ یدادمت

 هدتاوخ سیرتکآ تب طسوتزت

زن «نوسلب ویلوج» راک ه زات است
 

 ۰ العنوسلی و سیم ودوشیم هدن |وخ

 زبت اد دوخ شقن یزادرپ هشترب

 نسیرتهم . دنکبم از رب یبوعب

ینوتت [>هب نلتم ملیف دیدج ءرپچ
 

هنحصزا هکت س«اذوینارق
 توب زی ولت 

 نیاددو تسا هدمآ اتیب رخآتو

تفص«ناوژنءد» ناوج شع 2 ملیف
 

 دنکیمافی| یمن اوتو یکتا
باساب هشیپ رنه «سالک ادلبچ

 زین هق

 نودپ !دزت ومیس سیع-سیئد شن

 و تسدکی روطب یصقن نی رتکچوک

 ته یاس ۳6 از رج

 لد#ک . یج:ذا تدابع ملیف ناکشیپ

 لفافاد و لدنولب نوچ - شیان

 «كانرضایوجد . سوپاک

ملیف نیا «دوخ داثآ رباس قالخ رپ
 

 بماوتاردفسو ءایس بوکس امت

 یاه هنچ رگبد نآ ردهک یتبیص

 درادندوج و قربو قدزرب ینیلزت

 یرحبتم دنم رته . تسا هدرگ همت

 یبنادرک راک «زبادترباد» نوچ

 هدهع هب اد بلاجو حرفمرثا نيا

 . دزاد

 ۱88۷ همهام : شغب حي را

 . هقیقد ۱۰۳ شیامن تدم
 :دقتمس یسلاع : ملیق ها

 زدیلوآ ۰ ۳
  وگ ور ...سالگ اد لپ

 یل ومرآ یفون...ازوین ارف یف وق 7

1 59۸ 

 ار هیس رد یاهناگی

 (ابلکر
 یاهملیف دد هک «فاد دراوهچ

 ادشا یکشی رتهتربت شیوخقیاس

 ملیف نیا رد تساهد رک زارب|.یب

 اد هدص لشق نوپکآ رب و جیپ

ا دتس ورءا وخ یجاشامت 2 زا رم دوس
 ز

 بل اططقت اب و هدوب نرتسو اونم

 ره دشاب ناجیهو نوسک ۲ یاشام

 دیدن دها وخآ دملیف نیا لاح

 دوکبم زاعآ یلاجذا ناتساد

 < دیس »ناتهوک ردفادو هک

 نآ تث یار هتفای یالط ندسم

دیمسحءا رود دوشبمم زاعرهشب
 تسدا 

 و هدید یناوج نتخب و7 رادب راک

 دریگیم یوتاجن هب مبصتناهگان

 < فاد» طسوت نا وجنیا تاجن

 یهو رک و وان دادهتماد یاهزراسم

 دودحدد ناگناگیب دننب لبام هک

 دندرگ بحاصا رالطندامم اهن ]ی هش

 . دنکبم زاغآ

 لمحت و لادج هدودکب زاسب

خالاب «فادونوک ان وک ی اهینغس
 « ر

 نشمم هدرک ردب قادیمزا ادنافبرح

 انضو دنکیم تبتشیوخ مان ارالط

 ناپ رج نیا یط هک اریک رتخدتسد
 تسدب زست تسا هدش انشآ را |

 هناخ لپکشت مزاع نافتابات درپکبم

 .دن وش یاهدا ون اخو

 طسوت < ارهبسددیاهناکیب >

 < یکزگ و یدیوید > و «ملوشیاد

 . تسا هدش هیهنو ینارگ رک
 شپ ام تدحس۱۹۵۷ هه شب خب رات

 هنراد۷۴
 : دقتمسپ و یابخ: ملیف شز را

 مدیو یلآ

 دنب نیسی ده رذیزادنا ری _.

 و
 ناب اب ندزیدح

 ۲ هسز یداوشد رک

 اب هتفرمپ ور

 یا هتسباش مضوب

 بم

 زر زر دوخ یامساد زین

 روتاسا

 ووخ رهش)اع یلخاد
 الم امن آرد و ددرکبم

 ۱۳ سوت شددارب هک

 ید ؛تسا هدبسر لتخ

 رس یو هدارب لتق
 ۶ ییافتمزا یفورک

 :و هحلسا ناتسوب

 ط ددوخ رب نیادد و

 هو ریپ یاهتشم-ا

 هی ودملیف نیا .دنفایم

 ا» نادتمفالع



 سس 3 3 ِِ 9 1

 اب و هک ۰

 اهووخ .تکلسم ف

 ضاب ۵ وضوم

 مرس!ا مهاوخیمن .رم »

 «۱ دوش برطب

 * رد

 ع نوئلپان راب ردرد نا ريا ریس ِ ۶9
۱۳۳ 



 : ی چ نچ ج هج چ

 ۹ ۰ تاک روصم ناتساد
 4 ۳ وا راد ) ( ول راک ود نوونا ... اتنامآ) ( 7 نم ارس سو سا «.لدیا سیم )۲۱ ندزدسل ر ..*نوت راب ثس] ِ )0 ۱ رم 7 | یاب ین 29 مهم 9 ۹ ۶ :

 ( تسیلابمی ز مرفبا ناتا)( ریتب وب ی دیس 2۵ یکم بیگ  رالک ... دز وب ییماه]

 نی دون هد رابات ام[ ) (رجات ۱ وار 7 بق ۵ رد (نا روک رک هلاس ")اوت تاب رثاپ ... ین رام ود زا اچ (تلتیک رد 7

 3 2313 لول ار:ناد رگ راک زت رب رب «ف و نا وبا«تسب تا
 واج:تاسب ون وب زاتس 7

 ۲ سلوح+-د رالاب رس و ۳19 را را و] ی رد را و را ردا رب یا ۳۱۹۵۷ 3 ۶ یر ۳ را و نا تربا ر ؛ناتسا ده داسف و
 ۲ ۳ و ( ۳ ۱ ؟ ۱۳ ررق نله»مبا هشيپ ره تک رش یملیف مرینچ جم ۰ ۰ نیس و: راد ریماوا- ری اتشا سک ام: زاها[

 ۲ ورا قباسلثم مهاجنبار مش , ۳ 1 ه مو و 9
 ۱۳ ار اس دهدیم ناشر 3 4 وددیم ۹ 2 :میفرف ه را

 لرد رد زد «تكننکهردن ۲و م 4 ست 3 ۱ ] :  ل ۷ ید 0 ملبف رد ( رل اب ی
 2 مو رته ( ۲ ۲ ۶۰

 ۰ِب ۷۸۷9۲ تاووبا) ملیفمود دراتسووب هدفی اس تب
 , تسا هدرشهب ماین یاه 2۳ ۱ ۱۳

 رول اب نبسول ۶ ملیف داد ربءلیف هک دشانم ( 1 ( ۰ لک )
 ۱ 6 لوک 2 یلیقمابن ود زاد ربملیف تار اوت هراعاب و هچ
 ۳0 لادرم-هکلمداپچ و هاش ان سس )شقن ( و 1 مس 6و یا ریک یژاب و تافچ
 زا ملبسا جیهس كیزوم .دشابم .چس رک. شات هاو : نایک 3 2 هاس دوش | «ریثب وب ندصو ۳۳ 2
 رد رب «ریاتخاسکاههیاههنغام + )یلاعمارد رورآدکب هک ٍ 1۳ شیپ رشن کی دمی .تف رک

 لف مدنژاسو « داکس|مزیاپس ید ۱۸ دوخ تردق ( م ی دود دو, مهزاپ ناتس
 سا«هتفد دابرپ» كرزبملیف یاه یدابسب نادادف رطءهژورم رز نا اکیرس7 لاسع

 هدرامتیم رظن بلجراربهک < مرجان نیدوت ۶ .تسا هو رک ادیب هو _ ملیف. نیاهیهت تامدقم . هکا داف

 دوورانسا مناخ ارهلاسهدزاب یاببز كرتخد « رانساات امد

 < دانساددرآ » شردب زا هک یکاتنک رو یاهبنب هعرزم « دن هیانیم

 جی اف رک دو «انامآ» تبل وفط نادود .دوبهدربتراع

 ه1 یتفو :تشادیمس شردپ . دشیربس «یندو شردامهجاف و رو[

 هدنکتی یتبحس یگداوناخ نیز همطت زا ادج ین ر دجنفد صوصخ رو

 لاسهدیارب اداتنامآ:«راتسا» دژاسم اتتسا نکیم هک یقی رطب ادوا

 وا . دانسرف یناذیس نیسرد نا رتخد هاگشدورپ ۱۰ ۱۸۰۰ زا

 هاگشروررپب یتقو داتسا شردپ « دیدن ار ناشهتاخ مهدابکب تدمنیایط

 شوخ یابیذ تنژ هولوسچوک یادتنامآ یاجب اریذ درک بجعت دمآ
 : دومن تافالم مه اد «لدیاسیم» ینانیس نیسدد .دیدیع اد یمادغا

 <یتنامداروا هک اتتامآ .تشادتسدد اددوخ باس هقوشمم مه ذوذهوا

 ینحو  هدودن یدابژتا رشب هسنارف نابذزو یایسوهدد هدندزیم ادح

 . دوب هدش یبلاملع یوجش ادناوج ۰ «نوت داب تسو هنفپ رف

 حصر تا

 سواد < نلکشیل ماها ربا > باخت یارب «تس» هکبمادام-۲

 شردپ اریذ ,دشدووراتسا مذاع «یتنامو « دوب هند اکب رمآ دوپمچ

 هات , دیسر هعرزیب وا هک ی تقو .دوب كرممدرد یتس یدامیی را رب

 آرد دن دوب هدش صالشنیفدت مسارم و تافب رشت زا ناشی رخ و ناتسود

 ۱۳| هدوبن شیب یزینک شددام هک د یموف رتنالک زا یتن ام «ینا رحب هظحل

 92 9رقم اه هدرب رک هلماممولولد «یوولاک» هب شردپ نوچ یف رطزا

 92م راژاب رو یتنام.دوشهدرپس یوب یضرق غلبم یاجب یتسیاب وا «تسا

 وب شیماهو مانبیدنمت ور درم ,دش هتشاذگ شو رفضرسسپ ناشورف

 ۳ ثاربا دن وپهب تبسنمدرم .دیرخادوا رالد دازههس غلبم مالعااب
 ۲۳ دم ه رس لوبمم دح ذا شیپ اهنآذ) یکی هکیماکنهیتح «دن دون
 »۰۰ تفرهلاشن وا تسد ف رطب ار شدراک «دن وب تخادنا
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 زا دپگ درک درا زدن وب اب ماش یاضاقت ین زاب دنچ , د ام ۴ » یاضام 7 ِ تیماه
 راودیما یتنام* دانسرف لکبام طسوت شیارب اهر سالو ۱

 هرغالاب .ددوایب تسدب ارشیوخ یداذآ تساوتدهاوخ یرو 
 تور و تسا یلاهنت درم 4 و و تا هو نت

 تساءدش

۱ 
 هئاا شیماه . دوب ع وق واا.مپ رق برنج لات نما

 دشاب لیام رکا تک و اب ؛ داد یدازآ یتت امهب وا .دیدرک یب ی" یک یالاب < بولود یتنوپ » رد شا هعرزم ماعو هدوب عیجاردرخ
 ریغدداب دو رک زاب یتانیسنبسهب ین ۱ دک نیمهاب یلفش رتفاب یارب دناوتچ

 یتنوب دد یتشک یتف د رک دها وخ كمك یلاب ظ هایک لاب ظءعل ژا واب ر وه
 تشادنار رتیماه دل رت لمس" ی

 لحاحرروا هام تشادنار ۱ دنا رکن پول ۱ ۱ مل برادد
 را درب , دوب هدش و رب مر 3 ب هد دم كنج تخاد داره سیف

 زامزرو .دندر +
 رارف عرارم زا

 9و رسد ابیذ ناوچ كيءدوب هتفر پ وا ود تن وپ هب سس 2 2 1 هب میماق هک
 2 اپ و مان ی

 ور وناو.دپب رفیادیتنام درک یمس< ینکی رام ودزل د رز نیم
 9  تخادنا نم

 وورب زدپ هکلطمژا ملاس ناچ هلیحب زا داچ یل و تب < رابتخا دام
2 

۰ 

 یتنام «|ذپمم .دوب هنخاس هن
 ول رو" اراماب درک را رفدصق «درب 4 زاضب دب رخ یا رب

 یفای رود نتییاک «نا وان اک> اباپ

 ی ال وطو قرب و دعر

 دنکش مهرداد ناف وط
 دوب هتف رک رق شیماهیوف نوزاب دو یتمو اه« رمک ن ودب ّ

 راچ» زراعت ن < یدب دام ود رب ۰ 5 ِ
 ششیماع . دبشک هلمش شناهشچ اد مشخش

 ار شل وا ی
 " مال ری مممصات ؛ تا زرد ۳ ِ- گِف شا

 شیءاه ,د رک یریکو لجیو
 و « هعب زادشتسود بلق

 هان رطخمیسصت زا یتنامیل و «مناس ر
 مسص )لا هک ت ن و وادحاور زا لوت وای

 وا...و رک ب رم یلاطم دوخ تشذک مر

 ۱ یاس ناکد رب .تساءدوب نشو رف هو رب را هلماعم یناوج رد هک تفگ

 هشت اس رپم لقب و و .تسدب هشورفب هتضناویت , هدروآپم اقی رفازا هک
 یصتقابادشتسو ,یتنامیل و تف رکد وخ نانسررو اریتتام تسدوا .تسا
 اباروا یدازآ ۳و هوب هدش بلقنم یلکی شلاح و دیشک رانک

 هو رف رب نان دواوب هبات دادشتسهب هاس هسیک كي

 «مامتات»



 ناتسود ار ابنا و هر سم تف

 روشنادو مدخ ات دراو
 الس ریچ رهز| لبق متفای رتفد
 تفک هلصاتال

 برس

 ناتدوخ ناج :دعب ماوعم
 دیناهرغ رواب هدش ماست راطط
 یهاتوک تشاد ناکم) رک#

 . مدرک یض

 روگناد یاقآ یلو -
 ..اتدیدب هثاچا

 دین امرقت زا رصا هتهت

 تشاد ناکمارکا مدرک یتره
 طلب ناتمدخلوا هبقد ناه

 دشیم میده
 هدنب روشنادیاق ۲ اما -

 انیسنتفدو طیب هیهت دصق
 راک رس دوخ أب هد مرادناو

 . متشاد شرح
 ؟یشیام رت هچ ی یماب-

 !می !هدرک اهلددددومید)فرح

 ...ادیتخانشن زونه هکنیا لثع
 ۰. ۰. «یچ)ادید» هد

 یلیخیلیخ الس هوا
 .مدروای اجب هک مارخیمرنع

 .دشیمدرو | ربادنا 9

 نلاسذا یا شوک

 یرص درد رب لقش دتک رواب تسا

 نیهام تکلیم بوخ متنک . مراد

 زاکب هکت!یاحب اه نادتمرته تسا

 نیمات رطاخب دنزادرب دوخ یرته
 -یمرتهقب رطز) ناشیگدنز ندشن
 دنت زی تسد یرگید روماب تاب

 ناشیرته قوذ و حود اب الصا هک

 زا یکی نیا دخاب هتشادن قفاوت
 تسامناکشیب رنه تكرزب یاهیتخپ دب

 یروعب ) تسا هلاخ شآ لاحرپب

 (هتاپمه یروخت .هتاب
 نیا دد روایب یوکتفک زا دمب

 هچرضاح لاحودیتسا زمدیرپ دوم
 سپ تقک* دیداد ینامنیس تیلاعف
 یردادرپلیتروماژ] یرود یدتچزآ

 رطاحبایو تفو ندربن رطاخب ای)
 نیلوا دد |



 داوس ) یکیممات ۰ (بوخ نیمذ)
 یکتاب الیو ؛ ( اهتشد زا یداک
 هتحذگ ) دیولدل و راه «(شاعود)

 ( یکی کس« رابشت ۲ )زا پول.( رطخ یم
 :( رهش یاهبنانش و د)نیلبأج یلراچ
 فلدور ۰ (لتهدنارک )وب داک اترک

 (سییلاک و[ داوسسا راهج) ونتنل او

 كوربدیالک , ( الیوه ) وبادالک
 هقت و ) رریشأمرت ( نارفک داوس]

 تشب ژوک) یناچ نول ؛( بجع
 - هتداح ) تربلکت وولک؛(ماد رتت
 یری سالاو « ( بشکی

 ترهوش)نوناوساب رولک .(نام رهق)
 زنوج كوب ؛ ( نکم ضوعار
 رونیکت تاچ ؛ ( ستنک و یوبک )
 دبوب مایلیو ( باتفآ عولط )
 دلان ودکم تناج «(یژرم یضادا)

 ست اب دزاجب ر«(ناطیش یاتیرام)

 یکنبرف سالک اد : (برفمیوب]
 ( حلاک) نوتیکر تساب+(دوهنیاد)
 (امیکدت زیاهااسنی رتهد )یولأت ریم

 ۰ ( زاتطءوی ) هیلاوخ ییروم
 ناج ؛(نولیو) یکات ردناکلا
 لواب مایلیو (ای لمورب )دومی زاب
 نلک دل تمروتکی و « ( ریک دنیتکبذ)
 نوتال زل اچ « (هناحتان یارجام)

 -تیقف وعمد رشف هنامیمص 1

1 
۱ 

۰ ۱ ۳ 1 

 و را یک جت تسودژا ,

 مدشراتساوخ ویا رب یرتشیپ ی 24 :

1 
۱ 

۱ 

 ۱ - د رمامقود ۲
 اه یار( کنان ۰ قید ف ودود نوچ هکر قن ود نیا
 دویداب لنویل « ( دیکیاهنتوی) 8 دناهداتسیایساکع سی ام ناتو (هن رم

 داب یی)دداوهیلسف ۰ (لتعدتارک) و یناریافورممناردریملیق هلیجزا المق ورم زلقام و قد داش ۲ 5 5 هتصساس ۳!
 0۳ص +( یدامزور) یدانوظ ۰ (هتفر !میاهداد ماجتا اهتآاب اد (دادید)

 «(مشخ یاه هشوخ ) ادناف یرته

 دی رکتا .(تتیل ريام
 نی رتاک (یرمنس یاهگنژ) ن

 سیوید تب ( نس بد
 یعزا رک كن ۰ ویا هراب ردهمه ]

 ررق هژوضب( موریم دوخهارب ])

 ترا وتسا رمیج : (

 رام یده « ( ایقلدالف یارجام)

 (سعو زور) تن ارگ یک .(هسلخ)
 ه(ردناکلا رتک در ا) رواب نوریات

 ( كووب هتوجرس ) ربوک یداک
 (تس!یتسفارهکر ه)تتلی واهوداب ول وا

 (دتکتس لکنح) تداک وب یرفمه
 (د رمز رهش رک و داج )دنل راک یدوج

 ناج ۰ ( دیدج رصع ) ددادکت لوب
 . دراودا ۰ (یکدن زقیاق) كابدوه

 ازاب داب:( كچ رک دا رس)نوستی اد ج
 وول رتیپ ۰ (یلالطرسب) كيونأتسا

 شوما رفاهت 1 )رن رتان دز. (هایسهتشرف)
 ۰( اجلد ) نیدناج « | دتکم

 4 هتفر تسد زا یلیطس)دنالیمیر

 دنیل زور «(دصت ریمینز) رتسآ دف
 یچنب )دل راک ناج ه(نأت و)لسار
 زبیج ۰ (دنزیم هكنّژ راب ود هشسه

 نبج «(تروصدب ناکتعرف) ینکاک
 "پوه باب ء (ادتیلبیناج )نسیاد
 رتخد ) کناباترل ۰ (رکوبویم)
 «آ السا ) نادیرخ نآ ۰( عداذ
 کی رد رب«( تعطع زبذاوآ) زن وج رفینج

 یووکبرآ  اشنادرمهمه)درونارک
 .ودنارب ر دوام (هدعملط) تب
 3 (سوهماتب سرب وتا)



 و رو ور ور جور و و و

 بایط رهچونم : همحرت ۱
 و و جرم 9

۰ 

 6 میم مووی وب ویا

 تست رص وصخم ّط ۳ ۳۲ همدتم

 1 4 7 و و ق

 مکتیسن ادج (ناشخ ۱ سپ

 سس عوضو ِ ملت و هجوت بلاج اهن هن طب زنم

 ۳ بت تست عاضشان مب رس تفرش یا ربهکلب دشابمع

 یامنسخی دات لم دم ود دنته و مزا] یتلعد موفق ره یاهتیسرته

 راد(|دص) یاپملف ز ) کاچملسف تسادبشع

 ۳ ۰ 1 دز ِ
 رو ؛ تسا یدالیم ۰ وسدو بادآو لاحوهتشذکب یقنقدرظت رگ

 را هر هک ت 1 1 ۹
 ناکشی رته تاصخشم هک هد دیلاهملفمومعناوتبمن یلو لماکتهج وتمیزادن اب الاتنایابتس

 میوشم نآ تایموصخ و لم موسروباد
 یاپملف لصف نبی لسلم یاملیسیسد رب وصبخشت

 ار سا ميئامنيم یسرر
 دیقم ام تامولمم لیبکت یار.ب ۳۳ ب4 ۳») یاهداسع وضوم هشیمه یا رب فلتخم
 تس وژادت ایم رطاعس | رت] یسطستولشق

 زاغآ یئانشآ و هنلاطم دوظتبام
 مو وکک مورد هکیزوطک اه ایا سیا یاتس رزم یا
 (دنتسم) یاهملیف هیهن اب امئیس تعنص بل( لاکیزوم) یاهملء* یارب میسقت هتسد دنچب !رنا ميريزت ات

7] 2 3 7 

 طرق درس" خب رات میلیف كي را یاهنحص
 ایلاتیا (تماص) یامنیس یخی رات_مفیف ف ۱

 مس زا املاتب | یاهنس د راد

 ۹ ۱۹۵ ئ ۱۹ ,

0 

۱ 

 یک
 وای انس تمسم ۳

 زا لمام نامه رینات -
 زر ایانیا روشک رد مایف هیهن

 ۲و رپ ور) طسوت یدالبما ۹ 2

 79 سون ام ) یاهسلیفاب ( انا
 نیلدا زو (الورناددد یناتسهوک

 ژوطب ( اسوسینادلیبموتا هقباسم

 بی رث نیدبو عورش رتم۸
 یابی خیرات رد (انکما وت رب هد)

 . دیدرک تبث ایلاتیا

 زا رید ملیف هم لاس نامه
 . دشهیهت یدحاو عوضوم یور

 لوطب هک یخیدات ملین نیل وا

 |انروپ سرب )دم آ هدرپ یو رب رتم ۲ و +

 و ( ینیئرسبل آ وئتولبف) كارتشاب
 ناسهرد . دوب (انیبساسور ول راک )

 یاپمانب زن یدمک ملیفود نامز

 لب هچب)و(یزاسسابلاک هن اراک )
 دیدرک هیهت(هلاس

 یغیرات دنتسم ) ملیف ع ون هس

 ووجوب ایلاتیادد رکیدک اب (كیمک و
 هجوت«تفدیمک اب هکیت روصرددن دم
 رکید عاونا هک میدرکیم هتکن نیا

 ۰ دندش داجیا ۱۹۰ لاسذادمب
 تافافت) ملیف اب (ناشحرد یدمک )

 یدک ) ؛ دش یدادذک هباب ( یقثع

 هدف مدهدببس) ملیفاب (كيتامادد

 قاسم ( مادد) بس و عوره
 هارتشاب (نامركي) ملیفاب ایلاتیا

 ,دید رک زاغآ (یک امیجین ول )
 میل یتح نامز نبا رد

 ( هدولدایلام ) مانب (یلاکیزوم) 3
 طسوت نآ كيزوم هک دش هیبتو

 ارچا ابلیس نلاس رد ( ینیچاب )
 , دیدرا

 رهشزا (ویسوربمآ ورون دآ)

 (یلوتناس) و(ینین ربلآ) (نیدوت )
 تبسم رثه هکدندوب یناک (مد) زا
 ,دندومن یردادک هیاب ابلاتبادد اد

 اف ۱ ۰ لاسات هک یلاهملیف

 ثردنب دیدرگ هیبت ابلاتبا روشک
 هرکیمزواجت رتم ۳۰. زا ناشل وط
 هدافتسا نا ونمب اداهمایف نیا | ریذ

 ست سد ی



 راقا 42 ی

 تاظحل

 یعس همی

 دد دوخ راصحت|
 و دیدج یاههناخ راک داجبااب

 یاه ملیف « ملیف هیهت مقد شیازنا

 هک اهملیف و تقفرنیز (دتسم)

 دن دشیم هیهت یاهژوساب ولقع یررزا

 یتنادویج ) مان و دنتفرک حادد

 هیاپ < وب رموکاک و لدو (یتورتبو]

 ,دیسر «انکماوت رب درو

 هیهت ٩۰ )لاسدد یدعب ملیف

 یود رد هملاطم نآع ورمر دش

 لاسرد + دوب « باسعا لالتخاد

 یدنتسم ملیف < یت و رتبد» ۱ ۰

 دود هیهن هیسو رب شن رفاسژا
 تارطاح  ملیف «وبرموکد

 هخ رچ وداب شرفس ماکنهار نادی واچ
 تخادرب ایلاتیاكاخزا جراخرد

 هبقب روک دم یاهملیف ژا ریغب

 ناژرل ریداصتو چوب تالایخ زج
 هکنیاژاشیب و دندوب یرگبد زیچ

 ینیگیغ پچوم دننادنهب اد هه
 دن دشیم

 م تاییدا » یددذا

 زیپ ترزب «یاهتیم
 رج هک دش هیون

 و روهش

 ین
 ین درک رواب مادکج

 یابه ملیف ۱:۷ لا

 لوطب «نوكباند و «اکیدرم#
 لاسرد د دددیدرک هیمترتم ۰

 رتم ۷ ,د لوطب یلیف #

 لاسرد هک (قمحا) میلیف
 دیو رز

 و دپدرک هبهت ( وب رموک) طسوت
 وب رامو طسوت یملیق ۰

 دی و رک هفاضا هیقب < ینب رساک

 ۱۹۰ ۸ لاسب هک هشیب رنهنیل وا

 رد

 دوم تک رش«رابجا و نشع» ملیف رد
 دش ابیم«ینین ال ات ولسیرام»

 لاسرد زین یسک ملیق نیل وا

 دید رک هیهت ۹

 ۱۹۰ ۸لاسب «ویرموکاک ول>

 < ید زمان نامیپ و دهع > مانب یملیف

 <یکاعیجیئولو و رثع۲۳ ه لوطعب

 < یثپب یاه زود نیرخآ > ملف

 دنوومل هیهت رتم۲۹<لوطبار

 هلسچ زا < یتبرساک ویرام و
 تمنص)امغآ رو هکت سا ی انا درک راک
 یاه ملسف هیهشت ایلاتیا رد امئیس

 .تخاد رب یل ایخ و ین ام رهق و یخی ران

 وک رام > ناوتیم وا یاه ملیفزا
 و < یموا وتداب» و «یتن وکسیو

 «یکب رتاتب»و< تیل وژووم ورد

 اد « تیکام د و «سدقم ناجورو

 . دربمأت

 ژا یملیف < و و رب ون اددویچو

 9 «ادودوتنو و« نی وک اتنکد و« رازس»

 . درک هیهت
 رتمامت هچ رههلجعاب اهملیف نیا

 . دندید رک هیهت

 (یثیت راماب اب )مانب رگیدملیف ود
 . دیدرک هیهت زین (نابهو رک ودزو

 ینحا ران )ملیف ۱۹۰۹ لاسرد

 هناضااهلیف هیقیربت (ردام هصغو

 دید رگ هیهت ۶۰

 هلبژزاو هش

 یاه هلاوث)و (

 دن دش هنهن ۱ . لاسدد (گرم

 ودهک یکیمک یاهملیف هلمجزا
 ملیفد, د رگ هیهت ایلاتیاردنامزژ نیا

 دون (تمحا)

 (مد] رشد ٩۹۰ لاسرد

 هلیسوب ( ایلانیا رثه ملیف ) ملف
 یاهملی و هتشادرب (وتنایلابدوتب و)

 :نینچمهو (ایلماک زد (نمر#])

 دبورک هبهئرت (وللناز)

 تربش تهاب «وللتاد ملبق)

 - اوار# وسو رق> تكررب هشیب ره

 (دشابب «ابک

 روا یلوون تمرا) لات ابهرد

 فون یاب (زین د) ملی
 قاتساد یورزا (ملیف ون البم)

 درک هیهت یسلیق ( یلوبحن ۲ یاهقشع)
 ( یو ) ت اب رع اش رامش

 رو هک ین ِ /امتیس یاهزاک هلسجزا و 

 یا تم رب +
 (ینیل ون رب وکسسنارف )یزاکههب هک دون

 دیورک هیهت (ناورداب وفلدزو

 [تسواف) ملیف نامزد نیمهزد

 هشهیبتر تم ۳۱ لوط, زین

 -ونا ریس)یاهملیف ! ین رساک )

 ار ( اد و ربآناج - اسوماریف

 ملیئو درک هیهت رتم ۲4 ٩ لوأعب

 وکت رآ زطسوت ( نیبزأت راک ) خب را

 نیادد) دیدرگ ین ادرک اک (اتسارق
 .یزامو و «یژوباک وترلآ»> ملبف

 تیدپجارلوا یاها در < ینتاژ دات ولس

 (دندوب راد

 (مامتان]

 یدمک ملیف كب زا یاهنحص



 «دوب یسود رف ناباخ نه زد
 هج وتم رکا « سیلکتا تدافسلباقم
 ور ءداب هکیادتآ رو دیشاب هفگ

 یکد یخ یرپجونم نابایخ فرطب

 هتفرگ دارق یکسویک دنکیم ادیپ
 نآ داویدو ردب یجراخ تالجم هک

 دنا,دشس نازیوآ

 یئا ربا رتخدود ؛دوباج یسهرد

 اب هدزبس دودح رد اهتآ نص هک

 دن د زسمنر و | یا هلجمد وب هد زاهج

 ابنآ كبدزن دش روطچ مدیعپقق
 یود ندبدیارب متادیث , مداتسا

 و هدارانودب اب و دوب یاهلحم دلج

 منادین ؛یواکحنک رظن هطقن زا طقف

 مه مهم یلد تسن مداب هک متفک
 هجبتن زد ومداتسا تدوصررب .تس

 لدب و در ودنآ نیب هکادیتاملک

 ۰ میس دف

 هاگت «یربوادغبا رت؛یاو-
 ههاع ردقج اجتیانک

 اد شادتا « نیب وراجنیا-

 ۲ یتیم
 ملد زی زع+شهام لکشنوب رق-

 شین وشیب ین وویح ؛ یخآ -
 :هدشیخذ

 نامه ؛هملیف هنعص هکنیالثم-
 زیچکبو «توهش» شمات هک یلیق
 , شوق

 هرز نومه نام کتاب

 هشت اپیلوک سابل نوچ
 رتشیب همه ژا ومودک وت -

 ۱ ید
 شوخ شاهنبس ردقچ هوئیا-

 » هبیک ر ت
 مقفاومتاب منم یکیمتساوس
 ؛هشیمدنچ هلجم نیا« اق آ بوخ-

 لاب دجنی ویص-

 لدب و در ودنآ نیب یهاگت
 یابلوب ندرمشب كي ره

 اهنآ زا یکی هدندشلونشم

 مهدا و داد یرگیدب اد شیاب
 اد لایو جنیویس عوطقم

 ود ره . ورک در كسویکب ح

 وهتف رکار هلجم نادنخو لاصش,
 دودح و نس ؛یناریا رتخدوددق

 هچ هلجم نیاذا ابنآ ؛لاسو
 یاه سکع مراد لوبق «دنتسا

 هلجمنآ رد «ندرلاتوصذ

 دندوب كنشق مهیلیغ دوب
 ۱!رچاهنپ

 نیل وا یار هک دویاجتیا رد

 نیه «ندولابتوح» دوم ر

 رکفبنارسپ و نارتخد زی زا
 وا زا هک یملیقود دایب ۰ متن
 یاهرا وطا و ادا ی

 عتسیم ِ َ

 اه یبتونیارو ادتسودد هل

 اد دوش یاهسابل یاهتوب تشب رد
 شوغآ رد هکبماگنه : وروآم رو

 وروبعمظن «ینایو رتسام ولج رابو

 یاهلادوب هدژمپبار اهنیشام رورم

 شاهتسجرب هنیس ؛ وادولاتشوگ

 ملیف دد هک شییک رت شوخ یاهاب
 اکیس وب روتب و« رکه وشع» ناب ایسآ

 یخواو خآ هدندوبهد رک هراچب ار

 دوب هتخادئا هءارب < اکیسدوهک

 هژد منامشچ لباقم رد اهنیا هبه

 دنتفر

 یاب یلاح
 نامهزاهداشکب متشک رب اروف.مدش

 لبق یدنچ هک یاهلحم نامه« هلجم

 ناهنب هچ امشزا

 ادنآ یلاریا هلاس و رتخدود

 مدب رخ دن د رکیم اشامت

 هب لوب لاید ۳ مهنم یدآ
 اد هلجم ؛ متخادرپ كسویک بحاص
 هب یبیجع سرح و ملو اب و متفرک
 مدرک فا رتعا متخاد رپ اهسکعیاشامت
 ۰ رتدلاب مه ابیذزا ۰ تصا ابیزهک
 تعغیدب : اهدرسم هدننک زجاع

 یاهسکعیسک رهدزرایم؛ امن آ هدننک
 یماکنه دیامت لمح دوخاب [ادادوا

 درگنب اد اهنآ دوشیم ینایصع هک
 یشوءارف دایپ اد اپیفام و اندات

 اهنآتسا ریکلد هتتیماکنه « درپب
 دنکش شیلق هچیردات درگنب اد

 او

 + هکدرب اجتیارد

 نآ یاه یدئلب و یتسب رد هکم یظع

 یمرخ و یشوعب ادیرمع ناوتیم
 هدوسآ کد زجندو در ارذگ
 عبط هک تشذگن دم یلو. دش

 مامت همی ] نم واکجنک

 زا ودت

 مع

 نی ریشیاب ودنآ ذا ارم . تشاذگ

 شیپ یدسیدج هلئسم : دون دادیپ

 ا رچ مد رکیم رکف متشاد .دوب هدمآ

 هد رکن كردا دتقیقح نیا نونک ۶ نم

 مدوب هدیهفن نونک ات

 «یمابیذزاینای
 یو تببالج , ت

 ارچ

 ژورنیابارمهلأاس و رتخدود

 هه نیا هکارم

 ود

 دن دوب هتعادنا

 مدیزانیم دوخ هدارا تردقب

 دندوب هد رک كب رحت ایفوس سکع

 ؛ تب وبح» زار
 مدرب یبانژنیا تب ورم و داپتشا

 طقف ارچ « «نژز نيا» متفک

 3 میوکب تسا رتهب . نز نیا

 ناب-اص تاتقیلبت تساس
 .. اینیص تعنص

 « هداتفارود تاهدژا. یکی رد

 یاهداوناخ زا مولعمان یلزتمدد

 دوجدو هص هاي یدوچوم ماننک

 هی هن وکچبهلفط نبا , دداذگیم
 سر 9 ریاساب یزیانج

 زا رب
 ذوق ان

 . دی ام یم ار یه ریسم

 کو رذگیبن یدنچد وشیم
 وریک یمزارق نارسب
 رای ک .دننک یم هتشاعم

 ۳ نابلذا یکداوناخ
 و ض و نوژوع مادنا
 ( دارن ۳

 تک ین کدنز تسا رویجم

 ۳ 1 تسا فوم مه

 ایز , دیر« یدای دوظنم

 تری ورضاد دی
 ابن ۳ نییهرادب رخ مه یدادرب

 ۳ ی طمع سپ ؛ دنته

 ریسم رد لا
 وب اهمایفدد . دودیم

 ۱ 3 دوشیم رهاظ رکشل
 - ۳ انمت و شها وخاب هداتفااب

 ۳ مان هجیتل دد دن درک ۳

 اجن و اجنءادد «ندول

 , دوشیم هدینشس

 یور سناش اجنیادد

 ردروشک یاملیس تعنصو

 .دورک یمریذا رس یکانلوه
 ار دوخ هیامرس هکم یانص

 :زا یریک ولج یارب دننیبیم

 یدیدج قرط نا رعب و
 رد تک ر حب اهخرچ

 و دنتفایم داکب اهتفلت

 اب ذاج هکلم نرولایفوس
 ثکب هک یرتخد ندولایفوس
 اوص هنیسرود - دونیپ هلاس
 تسا رتم یتناس ردقتءا

 ادقم نالفذزور هنابشرد

 بملوبق دوخ نا دادتس ود

 ادا زهو ایفوسو انبح
 دشدهاوخ هچ هجیتن رکید

 بیم هک یاهک رعم نیمه
 ] دون یدص تفک یم «ریدرس»
 راداب هک یئاههمان

 سکع پاچ تساوخرد
 و هما : رد یناوج . دننک یم اد

 زا و هدادرس هلانو ءآ
 .تسا هدورسرمش ایفوسب

 مای رکا هکه دود دیده

 ۳ روح میاسرب اینو
 یلیخ هک منییم.درک
 اخ|ملع دانسا كي دننام
 ج نیا هتبلا , ما هتخاد رب





 دو ویل اه یالدنیب
 تافی رذت زا هک یئابی زهدا زپش»

 تسا رج زنم یراب ردموسرورویق
 كرد رداژآیاوهناعنتسا یا

 دب ابممورمنایمب یعقاو یتخبشر
 جو« دا هرهچدد یکاپو تقأ-

 یزوم رمیو رد و شی اممشچ «دن
 عون كي تسادوجوم اهنآ دد

 صذشب یعوبطم یمرک و ترا
 داتفر ردتفا رظو یک داس,دنشخ
 یل آ هدیادوج ومكي وا .تسادب وه

 تروسهیررو
 نت دلوهمایلب و

 واههناسفا دداهنناروا ریظن هک تسا

 <... دون وجتسج نا وت یم اهابّور

 انشآ واابارام «مد ددیب*>

 دادید یارب یتصرف رکیدام .دومن
 راپکی نامه یلو ميتفاين یوددجم
 ابهشیمهادوا هرطاخ هک دوب یفاک
 « مینک ظفح دوخ

 «ندربپیهیرد واز هک یتیب ورحم
 مایلب و» یادش: شوما رف راکهاشرد

 یامنیس میظع تیصخش < رلیاو
 املیسخی رات ردد رو تسدب هاکی رمآ

 رذهجدمب عو رش نی دقنشم دوب هقب ابی
 اب مدرم دن دوبل واهداملا داغ

 اد وا هتالعراپظا ودوخ یاههمان

 ی القا نان زردودن درو[ هوتسب

 املیسناگ داتسزا هیهو دمآ دوجوب

 هسودمنا رثخد ویداهنان ژا: هتف رک

 هداسشیادآ زا و هثخادو رب دیلقتب

 ۰ دندومن یو بن وآ

 یلاجنجو وهایه نیا رد اما
 دوب هتخادن ار هب مانمک رتخ در

 ًاتقرقس هک دنووب امنیس ناک دنن
 هک

 وتر-ه ساسحانای رج هدهادمزا

 زونه <«ندوبپیه) .دن دون ییداش
 داونشیب هک دوب داد و ریگ نب امرک شرم

 وا یوسب فرطرهزا همان توعوو

 یدوج داب هشیپ رذهنیااما .دش رب زا رس

 تسدپ هک یمیظعیزو ریپزا هک
 دوخ اب دوب تسیلکبدوب هدروآ
 یگن دز تاداهنشیپ ءاضما زا یراد

 زا ینیحت لب
 ریزرباد یداذآ وا دادناشن دوخ

 ةو تیجءتسارف و

 اریذ دادحیج رت نتفد داد دا رق راب
 امثیس رگید كرزب نان ز تشون رس زا
 دوش هدنب] تسا وغیمن وتشاد عالطا
 بساک و رجات یاهدع تسدب ار

 « دراپدب
 ادیتیقف وه شزرا «نروبییهد

 درکیم كرد دوب هدروآ تسدب هک
 تاداهنشیپ هیلک نایمزا تلع ثمپب
 طوب رم دادرا رق دشواب هک یدوسرپ
 یلیخیت رج ااباد هانی رباسد ملیفب

 طقن دومن ءاضمانیریاس زا رتیک
 ساک تددق و غوبثب هکنیا یارب
 ۰ تشادنامیا نآ نادرگ
 یدمک داتسا

 ملیفناد رک راک «ردایاویلیب»
 یناریانایچاشامتیارب «انیرباع
 یلیخزونه.تسین یسانشان تیصخ#

 زا یلیطمت و ریظن یملیف هک تسادوز

 یملیف .میئاما شوما رفار« هتفرتسد
 یامنیسخی رات ودراب نیتسخن یا رب هک
 ؛یخلت ودی دش مسیل ار كي اب اکی رمآ

 اد یذود هریت تسیلکلا یکدنز

 مدلیف نيا اب .داددا رقوگتفکدروم
 غباون تسیل دداردوغ مان «ردلیاود
 ملیف نی اد وءن تبث امنیسخی راتدودعم

 یماکنهلاسهدزا ودتشذک زادعب زونه

 نایچاشامت دیآیم هدرپیودهب هک
 ابن اب مه دیاشو دن از رلیم اددوخ
 .دهدیم یت ربعسرد

 مهدرمنیا«هراتسكب بو رغ»
 اجنیادد« ردلیاوو .دوبن یکچوک را
 یلانشآ هناسفا یبرجعوزوم رمز رطب
 تفتیاپ دوویلاه ددوآ ناب ژرب اد
 میظع یدژا رت او دادناشن | رامنیس
 ,دومن وکتفک نژكي یکدنز

 هشوک رد < «داتسكي بو رغ»
 دومتم هک یمدرم دزن رد دانک و
 نخ سما هلند امن یزد کریم

 او زا یدیا یاهرطاخ
 یو یا ء تشاذگ

 رز ,ماود نایچاشامت
 اشقوا د 1
 ۲۶۱ کیت امد یاههبنج اب یدبک یاد اد انیرب اسدی
 7 : يردلیا و» داک ددیعونت هل زامب
 اچ مایل لیت لاسنددنج .دودیم رامشب ۱۷۳۳ یدیگ ی اهملیفناداتساذا یکی ۱0 رو رک راک نیا کیلاحرد,دنیابت
 را زا ید واما ریما ساادد ماثب
 م] ناکشیپ رنههک دمآ رد شیاملب
 ردن درب لوتا وفثوج و یم زا رک كنیپ
 کی نا وب نآ ذا مدرم تب رثکا
 لابقتسا هدننک مرک رس و یی رفت
 رو یدودعم هدع اهنت و دن دوم
 ار تفیقح نیا نآ هدهاشم نم
 اب اسهنآ هک دنتفاسب رد

 واستسا كب زا یرنه یرعنا "

 , دنشابیم كومک ی اهنیس ماسم
 راگتشا دزاب و ملیف نی زا هتشذ؟

 رثا كي هکنآذا شیب <۱۷ءدامش
 قم نارسبسا مضوزا كينامارد
 دشاب یزان شت دا یا مهاکتشادزاب رد

 كنرو بآ اب دوب یدمک رثا كي

 ۰ مسیلائر

 هک دی وشیم هجوتم بیت رت نیاب

 «ردلیاود راک دد یعونت «انب رراس»
 رددرهنیا هتلب هددواین دوجوب

 هب هک یبتکمدد رکیدداب كي اجنیا
 تردقوغ وب دیسدنآ یداتسا ماقم
 , دهدیمناش اددوخ

 یهص تس دود

 هکتیما-؟نه (۱۹:۹) لاسرد

 د لوا شقیارب «ددلیاو یلبب»

 رد( هداتس كيبورغ» مایفساسح

 ددوب یتسد رب) هشیپ رثه یوجتبج

 زا دوس, زم لر یادی دناک بلغا

 وتیثیح هب هک نآ تلعهب نآ ءافیا

 دن ز هملع) دوب نکسم اهنآ تیصخش

 اب (ردلیاوو « دندومنیم یداددوخ

 یدنو دشانشآ «ندل وه مایلی و»

 ۱) دا تف رک مییصت هک تشذگن

 « دی امن دوخ ملیفنام رهق

 « ددلیاودیاضاقت «ندل وه»

 زج هجیتن و تفریذپ دیدرتنودب اد

 ؛دربن یرگیدزیچ ثیقفومو راختنا
 تبیمص ود نیا نبب خی رات نآ زا

 رگیدکییا رب و دمآدوجوب یبیجع
 دن دشیراک ادف و یقیقحناتسود

 تسودنیمهزاب دءب لاسداپچ
 راختفا نی رنک رزب هلادوب شذدارپ

 * درک بسک «ندلوهد یارب اد

 ۱۲هدامش هاگتغادزاب» رد یزاب

 نآ لاسبادهب هک یراکسا هزیاجو

 رد اد «ندل وه» تیقفوم  دیسر

 دن رتهر ون ۲ ناونءهب دوویل اه

 وی

 اب عر ۱۹۵ 6 لاسرد

 رد هددلناو راس «یهاگنه



 کانی ربا
 و 9

 ندل وهمایلپ و ما ۰
 مجشرطاشباب

 دد اردو یا ۳ 4

 و
 -وب> اب تباقدو دشده ه

 ب ناب رج «ندو بهر دوب لعاب ِ » یدنمرثهسب رذکا لب اغمر
 [وضوم حوادد هک وا یارب

 یک دن ذ داغتفاو

 <ردلیاو»د تدوصرپب .دوب اه
 هب ر- داژا

 مجما ر هجیتآ

 هب نی رباس» ملیف هکیماکنه
 «ندل وه مایایو» « دمآ رو شین

 هدرب اد ۱ دامقد هک درک
 تلغادد .تسا هداب رد هک یتاداقتا

 نیآ دوبهدش هتش تدابع
 ک لک ندا وه ماب

 عامل اتحت اد تراک و, یرفمه یزاب

 < .دهدیمرارت

 «انب رب اس» ناتساد
 فاوج هدازمش هکیماکسنه

 راکتمدخ رتخد نیدواب شفک طسوت
 رصق, ارواو دنکییم ادیپاد یئابیز
 یلالط

 رباسویا رجام «دبایم دوجوب

 الماک
 ,ا ووج واب اما

 هل ردنیس هناسفا دربیم دوخ
 «اثب

 دتفایما قادفنا بیت رت نب
 نیا یمات تهابشن

 و حودو تساراو كيسالک هلاشا
 ورک ردو ًاتماد ی رچاشاءآ ب 1
 زا و ر- وزرآ و اب ّود زا یئایند
 ورو ایمرد

 هداوناخ رفوش رتخد عانب رباس»
 تسا ید

 زعقاهور و رب تسد کی جاعس یقشع وا
 دی وید» ۰ تبع تسوا زاددودود
 : رد, باب را كچوک دن ذر*
 ۱هناناتو رثاما تسا
 افء داع#

 او شوخمب ۲ دوصاد
 هایزو خو نآ

 ار دن اهتف رکارا

 حور قامعا دد

 دوج ومش
 «دبوبد»ی

 ءدروآ دوجوب اه اهنآ لب یعج
 ووا یطارف

 اد شفا را هک یا

 را ولشاب هک یدوج»"
 یزرل »

 ج وادد

 يم ادا تفیقح مک مک هان

 شوما رفامداد و ریل
 نفس دشرا ددارب زا میدرک
 تسایبت رمویدج ناوج «سونیل»

 کز هک
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 تساناتک و تاسح شریخورکذ
 رد انئاد شردپ تور ماقدا و
 دوءمودن رادرارق وا نامدج لاقم
 دب املی«ل ذک [دی دشآ راهنآ لوزن و

 «رک رسهلیسو ناشیا
 «انصسداب دوخی راهتیل ام:لاح۲ و زمان ناشردا رب دی وب دو هک دن ربیم یطرد < تداکو ب یرفمه >. دوب یب «سونیلویاقآ هکیماکنه ترسموی»رک رسهلیسو ناشیارب و ر

 هداپن رفوشرتخد رابتخارداد یبلق و دهاوشن یژاب یدیدجملیف رد رکیدوآ هدربدابزا تسایئاکیرمآ ناداد :درموا ینتسک ان یدن ویپ -هیامرسژا رگیدیکی رتخدهک اددوخ
 تردق مامئاب دریگیم

 نایرج دداو تساداد هک یذوفن و
 . یریک ولج «حاضتفا» نیاذا ودوش ۳

 دوو یاباب ودوخصدت ر

 میمصت تسا یماکنه ات وا هرپچ اما درک

 هود یارب «امتیس»د ترزب درب
 هود یارب رتشب نآ زاو انس

 هانب رباس»قشعو دوشیم نوگن رس زا هک ت سا یتیهوم یو صسغش
 دژاسیمر و هلمشاروا حودومسج
 دن [ هتسا د تسدن [ هیهت رذ 0

 ۱۹۵ 4 لاس رد < انیرباح»و
 ینایک یارب ردلیا ویلیب طسوت
 . دش ین اد رک راک وهیهتتن وماراپ
 ملیفیوب رانس
 زا نمهل تسادا و رولیت لوماس
 پل ملقب یاهمانشء امن

 ء]دهاوخن شیپ یکداس هم

 ؛ ردلیا و یلیب طدوت

 و س
 اد نتم كيزوم . تساهد# هتشون
 ربدم و هدوومن میظنت ردن در وه كب رد رف

 دشابیم گنال زا اچ یداد ربملیف

 یدبا هرهچ كي
 لاس هیوناژ مهدزناب زود »

 -هرپچ نی رتناشخدد زا یکییراج
 ناهجزا مشچ اکیرما یامنیس یاه
 نابانشآ زا یکی امنیسناتس ود « تب رب

 ؛انشآ دنداد تسد زا اد دوخ
 شیپ لاس تفهو تسیب زا هک
 هک یئانشآ. دوب «.ة رک سنا اهن آ

 رفلت و مشخ. وا هب رک و دنخبل ندید

 ی
 اب

 عافرو؛امح , وا تحمو قشع وا





۳ ۱ 

 شدوخ هک
 ۰ ح یا ره شوخو

 مامت دد هکتساید رم
 یززاب دانست سکشهیهز اد تنم راد و تنوشخب ناداکتای تواقش

 و عازت رفندنچاب هنع
 یملیف تق وره,دزا :
 تذل

 .ه راتفر

 و درادن
 د هعفارم هارد هعف

 یر بیم واژا 9 1
 وا .یک دزب 11 ۶

 یاد تسمه دب
 دنکیم تراجت فرص رت رد ِ

 ششوک «وایعس هشيمه نیا دوجواب
 و كيتامارد داثآ هیهت یارب هوا

 ذاوا .ددادو هتشاد همادا یعامتجا
 دد؛شن ادنهقالعدزن دوخ تب وبحم

 دنکیم هدافتسا اپیلف

 لمیملیف « اب دن » تدروآ دوجوب

 تر لر

 دزاسیم مه «تیقف وم شوخ یوب»
 میشاب هدید وا زا هک یمایف نب رتهب دیاش

 اما

 زا یکی نددا و نابهو رگ نيایتساد
 «ترب»مان؛دوبن دیشر درههد نامه
 طس وتمملیف كی یباسحشور؛ یارب

 كيملیف نیا رگا لاح ؛تسا یفک
 نادرک راک كي را هتسج رب و كدرب رثا
 هچهک دشاب (نامنیزدرف) لثم هربخ
 نامروظنم میتفک هک هچن ] زا تسا رتهب

 «ترب » تسین نیا

 دشاب عتبدب۱ ات اجنیاذاو

 تسا ملیف رجات
 ؛ دصرددص « دوخ هفرحد لیفت
 شدوخ هتفگ نیاب یل و .دنکیم تراجن

 دیشیدن ایب قمعتاب
 اب ملیفكي ددیذاب نمکارب-
 ت تر

 شا هف حب ترب دینکن تم
 و تخسراک شیادب ۶ زاوشد 2 یارب ملیف تی هی اس را تست

 نیل واردنادیم ادخ .تس ی

 -. مدال ۳

 __ِث رتسکنل ت

 كسب «ناداکتانج» را
 یرتا یلو ؛دوب هداملاقوف یئان
 اغاعتتذلابدن اوت یچاشامت هک دوب

 هب هک یلر نی رتهب دیاش .دنک
 راکت انج و ین اج ی شقن ؛ددوخب وا

 هک دشاب ید

 ردیلو ۰ 1 ۹
 لوگ « دهد تیرق اد اهنآ نطاب
 تحاصتار ناشیگ دن زوتورت ودن زب
 یاپملیق دد اد وا یاهشقن ؛دنک
 -نین وخیاهتسد رب هسوب -یضوع نفلت
 رد شیاپلد اب < فیک وا ناطلس
 دیشردرمهد-نامک و لعشم»یاپملیف
 دیئامن هسیاقم «شوب خرس دزد
 اد «ترب» یچاشامت اپملیف نیادد

 وجا رجام < رتسکتل ترب
 دادن یبجعت جیهتدوصنی | رد .دنیب یم
 و رب ودتیقن وماب شیاپملیف هبیلک هک

 هاو

 هشیمهلثم

 یاهدا ون اغدد رتکل ترب>

 یگتدزو لاعن درم <
 تشادا دیا هن اختسب یشنم تسودو+

 دنک لیصحت دوب هتف رگ میمصت ترب
 شردام هک یکلاس هدزت اش نسددیل و
 مه شنادو ملع زا ,داد تسدزا اد
 دیدرگد رد

 نییدسب سک همهو زیچ همهب تبسن

 وا دعس ذورت | زا

 دنچ ,تسب یمن لد یلفش چیهب ؛دوب
 دمب درک لیصخت هدکشناد دد یذود
 اپتدم ودژ شاهلئ ترفام یاوه
 تحایسب اکیرمآ هفلتعم یاهرهشدد
 مامتشل وپ هک وک اکبش رهش ددتخادر:
 یدنمورب ]هذاغمددآراچاندوب هدش
 لوبق اد سانجا یکدنشورف لفش
 هب یاهقالع و قشع سبح درک

 هتسدردزین یتدمودومن ادیپ كريس
 تخادرپ داکب «ناددا رب كريس»
 شردپ رارصاو شهاوعب هرخالاب
 تروبوین 4 دهتخاساهر !دلفش نیا
 یلح ؛یکلاس ۱۰ نسدد .تشک زاب

 سم سرور ور ار رم ار ۳ ۲

 !امنیس ریذیان تسکش د
۱55 

0 
۳ 

 :دوب هدکشن ادرد هک
 دنقالع لابنکسب اصوصخ ابشذدو
 مه ینامروق ماقمب ها رثیادوو .دش

 هب تسث ب

 «مج» شددا رب مقوم نیمهرد .دیسد
 زبت ترب دوش سیلپ تفررگ میمصت
 رد یلو درک تقفاوم هفرح نیا اب
 یب رم<تن رب یلدوک >اهزودزا یکی
 هراب ود و دید اد كريص صوععم

 !دش ضشوع شییمص
 لکه هک تفک واب «تنرب»

 نی مت یهامدنچاب و دداد یاهدیژرو
 زا ترب؛دشدهاوخ یلب اقذاب كريس
 ونیرمت هبو دمآ ششوخ لقش نیا

 یک ریسلوقمل | ریجم تایلمع نتخومآ
 بیمیمصاب هک دوب اجنیمهزد .تخادرپ
 انغ] تا وا رک كن »:شتسود نیرت

 تورو

 ,قوقح رالد هسیزور اجت [ترب
 تف رگ لاب شداک یدوزب یل و تشاد
 نا ردا رب كریس» هتسدهب تا وا رک اب و
 یزود ودنآب و دش قحلم «یک
 ًاجنیا زا , هنتخادرییم دزم دالدهد
 - ژ رتیپ دوهشم یاهرهش ترب ؛دعب
 رایس هتسد اب اد ایئیج ریو :كروب
 تاگی امت هدرک ندید رک ذل | قوفكریس
 ینادارف ترهشودوبن ارجا یدایز
 ۳ مرا .ددو] تسدب
 دارت تناوت . فلتخم یاهرپش
 .كريس هتسد اب یاهلاح هد داد ]

 دح قوقح تفایرداب < ۷ ..ه»
 رارق نیا .دزاس دقمتم هتفهرد دالد
 ءتفاب هاد امنیسب هکیقوم ات داد
 ٩۹۹ لاسدد .دوباجرباپ نانچمه
 «لوکناددارب» دوپش« كريساب وا
 هدزاب هتفهود تاشیامنیارجا یارب
 ترب زکید...تفررگیم دالد دازه
 هداتفا تفرشیپ و یقرت هارهاش هب

 ٩۹۳۸۹۱۹۳۵ یاهلاس نب .دوب
 جا ودا «تس دانوج» مانب یرتخداب
 .تشذگن یدنچ جاودزا نیا هد رک
 رود . دشرحنم یئادجو قالطب* هک

 یدیدج لفش ترب « ۱۹۱ لاس
 + مچرب ریذ رد تمدخ . ..درک ادیب
 زا یکی هک «یروناک ماند هخوجرس
 هكروس وی رتاننیاهف رح نانکیزاب
 . هیدرک انشآ ترباب هپبجدد ؛دوب
 وا كيکاپ بلاج شیامن دنچ مات
 :هکشیااب «رتسکنل» تفکیم ودومن ارجا



 لاسکابس یماهستک رش

 اه روشک نیرتمهمو نیرتگ رزبزا لاسیاهملیف نیرتیلاع نشیامناب متشقک
 قیدصتب د تسا هدومن ار تسود رنهو گه تاقبط رظنبج ار ی

 یاراد تسا هدراذگ شیامن ض رعمب ًامنیس نیا هک یئاهملیف امنیس تعنض مت

 هتفرگ زارف هجوت دروم یداقتنا .یقالخا.یعامتجا رظنزا هک هدر سر فاش

 هو ار لاسما یباختنایاهملیفزا یتسرهن و دهدیم همادا ارقباس هب ور تیز

 دنارذگیم یمارک نارادتس ودو ناب رتش رتشم رظنزادر راذگ دهاوخن سامت ضر

 :ت یر ورا تا تا تا تب حاج حج حج ح

ِِ-_ 
 2 و حس

 نیا همایر |
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 گ ۱, تادرک راک تستلا:رراکهاشنیرتک دوو نیرتیلاع

 ینیلیسوروت ربور
 ثا راختفا زا یکینآ شیامن هک

 تف ردها وخ رامشب امنیسنیا یلوبمورتسا : مانب
 : لا رتشاب

 نمگ ربدیرگنیا

 رب تم تا ۳۳

 و ۲۶5 ۶۶
 راکسا ۶۸ ۰

 یو را تای
 یو یهو رس ۳۲ ۰

 ۱:3 4:8 اب
 هک یملیف

 ۱ ۳ اخ ۲۷۶ ۱۷5۱۵6۵ ۵۵6۳۱۵۷

 شیفت ال
 دش دعاوخن 1



 راگتسا» زب اجیاهم دن رب .لاس# | رد رب نا زاک الا امنیسهفباث نادرگ راک راکهاش

 زادنا راب رد
 بل 0۱ ۲۲۶ ۷۷۸۲6۴50

 باک یا-ندلام لراک  ودنا رب نول رام فو رعهدنم ۳
 رثشا *لا ریمشا

 ثنس گرما وا

 وز ام و و و و و و اب حمد اب ام حد حد حد حب حد حاج جا

 وتساسنسدیگند لاک زوم یدمک ملیف نا رتهج وآ بلاج

 جا و دا زا را رف

۷۵۲ ۵۵۵۲ ۸ ۸۱۸۵۲ 0۵ ۲ 

۳ 

۱60 

 نومیل كح 9 نوسیلآ نوج كا رتشاب

 اییملک ین اسک ۱۹۵۱ لوصحم

 و و یاتز) یامایف بو



 ی طوع انمو و نوعو طناص

 زوبو ۱۵۷۵۰۸۱۸ ۵۴ ااهو هاو

 ۱و۵ ۱۳ ۱۳۱۵ ه ۶۵۶۵۱ ۲۲۵ما

۱ 
 ۲۳۸۲ 0و
 ۵۵۲۵ ۵ تمام هاحهیاا

۷۵۵۲۷۵ 

۳ 0 
۱ ۱۱۷۷۵ ۲۱۵۷۷۸۵ ۹/6 ۸ 

 )3۳ میم ی
4 
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 ۳ ۳ ی ۳ ی ی ی ۳ ۳ ٩

 و هححب
 ۳ كل ر زا نادرآ راک رثا نیرتشزرارپ

 بوبجحمو كرزب دنم رنهودهلا رتشاب

 مچیمترباره- زن ومیسنیج
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 نیم تباعرا ر تاقبط مامن هقیاس و قوذ دوش یاپیلف باشتنارد هشیمهلاتسب کانی
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 نومیلكج - ث رویهاتبر_

 ۱۵۵۷ ملیف نبرت هتسج رب رد ب وبحم و

 هرگاه بهم ۹
 زر

111 1 ۷ ۵۷ ۱ 

 (۳۶۵ه ت ربار

 ها رنه هی !فهشم هنر

 گم آر فض
 ۱ »اس ۳۳۳>سسس>سسسسس»>س»»س>سسسسسسس

 ۹ زاسنهو واح رب  ملیفكي
 نآ یلاع ناتساد هک ردید زیدان -ٍِ ست

 دون دهاونلاسهژوس نی زت ینامرهف

 یگنر ناطیشه رد

 121: ۷ ۱۲,۶ ٩۷۲۸۷

 نوست ربا رلبد-یلن ثام نشرتسا -وداماینیج رب و :كا رتشا

 لس ین شیپ : ت:هیب ینداهین رظن زا لاتسپ رک منم لاسم| یارمیف هک هد
(0 



 یر و ور ور

 ضصالژ اد 7 امنس فو رعمو دنمرنه هشیب رثه

 هداعلایراخ ملفرد دوخلد ن رتک رزب رد

 اهتنایب ترا تا

۲ ۱۵ 1۳8 

 زین تا رآ تبازیلا ابیز هراتس ملیفنیارد

 ۱۳۳ اه ماد رم مد ما لا یا



 مهد زیس یلوا
 امو دا ۱

 یحند نا رادگنیت
9 19 3 

 ۹ ۳ ۳ لنت سالگ ادتربار- اراهوا وب روم _ ۳ ۱۷۰۰ و
 7 ی , ۵9۱۷
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 : -واطو ءاهیطنوو 0 ان + ۲۵۲ ۰ ۰.
 ها0۱-۱9۲۱ « ۰۵ ۳ ۳

9 ۸۱۵۱۵۸۹۰۸۸۸۱۸۸۵۵ ۱۸۸ ۳ :00۷ # ۸ .. 
۸۱ ۱۸۱۲۲۱۱ ۳ 
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 دور ٩
 10000 ی

 سشرذولک  ادنلابالراک - زوردنآ اناد : كارنشاب ٩ ۷۳ ۲ لر. ری ۵ ۰ تا نا 1
 ی

 ات

 1 ی
 تسا هدوب اهملبف نیرتیلاعو نیرثب هدنهدشیامن هشرمه لانسیرک امنیم



 ایلاتیا یامنیس فو رعم راکهاش
 الت لات

 دا ون رز)ژ را تو

 یگنر ۳ هک تلاق

 اب ورا گو رعم دههراتس

 امنامان د ۲1
 ی

 م رتحم ناب رتشم زا ام یاضاقت
 هد وب اتم هک امتس هنئسوم هجوتدروم هشیمه یمارگ نایرتشم - ,اضروهافر

 . نادنمفالع ریظن یب لابقتسااب لاسهاهتسجرب یاه ملیف هک میراد نانیمطاامدشابیم

 . هیصوتدوخ مرتحم نایرتشمب ظاحلنیازا دشدهاوخ وربور كررب ویلاع یاههلیفب

 ۱و هبهت نیوک لاتسیرک امنیس رتفد زا دنشاب هافر رد هکنآ یارب مینکیم
 1 دراد لاتسیرآ امنیس هسسو» یارب یتالیهسنو نابرتشهیارب یرامشبب یار نم نب ول ناشاد

 

 ۳رر دو رظن دز ودسناس یا رب یادنح دیفاووتیم هل. رب ۳1 مش ودردرد ال و)

 هوش لیکشت امنرس هدی؟ یولجدد هک یلیوطیامنصدد نداتسیازا انا دیئامرف
 ۱ زاب لالد و نارس دازاب دارا زا نر وآ دیر )۳ درو دره) و یعاردش

 9 دون ده) و یریگ واج



 وا تل ورک
 یناوج اتدد رگ لقنام 2 ۱

 دود . دی اپهداب ود نکا ربع

 :تبالمب» تسم ی< ودا را > تی
 هدنامددو ناوچ همات را 9

 دن ادیم وا .ددادزاب یشکدوخزا |
 3 ۳ 

 كسی یکدنز ؛ شدوخ یادند

 3و یب رثه دددتسا مامتاب ود یدیک هعب
 زاغآ هزات كرتخد یگدنز ضوم

 ؛تساداضتزارب ملیف نیا دوشم

 « یماضو هبرجت « یاوجد یرب

 -نتف رگ هنداد ؛ یذورییو تکع

 ریب كقلد مینیبیم هکیتت وملبف نیارد

 كرتخد ناجنداد تاجن اب رضتحمو

 هدرک هدنزون زا اد دوخ عتادرد

 < و دا ولاک »» ربجشیادآ تشب زا «تسا

 زا ی وک هکن انچ؛مینیبیماد یدنم رنه

 اشامت اد < یلراچ» یدیلک خاروس

 0 هک تصارطاخ نادب هنه نیا. مینک

 نیدب

 ناوجمههک دریکیم همشچرس
 زا «تسا لتاعوریب مهو هدنزرسو

 تذلا دنالد هداس هک ,يف رگش ثردف

 تسام همه دوجونورد رگشبان دا

 لمپملامعا شقن رهدد هاوخیل راچ
 هک دهدیم ماجنا ارنآ هنادرغید

 یقخم رو ای یلاجنت رد اماكيره
 سکترم دوخ هشیدنا یایادذ نیر"
 یلک هتسد  نوچ ادرتفور - میوشیم
 «دمپم» سب ین این دردود ری ساب
 تیبهایب و زیان یدوجد طعم

 دناوتیم < یلراچ و س تسیشب
 و دننای هیرگپ ات ددنخب ریه 7
 هشیپ رثهره زااع هکت سا یتددق نیا

 ردقن 7 هک تسا رداقا انمض 6دی » میداد راظتنا یتلم رهب قلعتم یدک
 وری شا ءدنخنآ یی هک
 فرم مي غیب 1 ز نیر دنک راداو هدنخب وخاب زقاس

1۳/۸ ۱ 

 رهظزآ دعب ردقشع
 نایرآ.لشم نتفد شحبب

 ادب مدرع عمجنایمرد ادوا هک

 : دیس رپ كنا رف .درک
 ؟ ینکیمهچاجنیا-

 ؛ هنیمه شمه مزاک؛ یچیهس

 .مریعرت ات وین احهمب بت رم .هگید
 اچ نياب اهابتشا نءهاما-

 <«ژ رب یل وق»هب متسا وغیم مدعآ

 نیاردی رب اجنی |مدمآ یضوع *6 رب

  یچیه نم هک ت ثعل هنارفنابز

 ۱ نم . نک هاگن .هشین مرسشزا
 ۱ ! اه متسین اهنت

 ِ . روطنمه مته -

 | مزاب دیابامنک شوک اما
 أ بش ادرف . میئییب ور رگیدمه

1 

 ؟ هروطچ
 2 بع ؛اقآ هن-
 شومارف یتسار .. ۰1 -

۱ 

 !یمیت بوی

 بشدین وتیمنامش هک مدوبهدرک
 ؛بخ .دیراذپ تاقالمرا رق نماب
 ؟ هکس زدب ؟هروطچ رصع ادرف
 . مته ترظتنم راپچ تعاس

 ,دیسرهناخب هک یتق ونایدآ

 شعب .دوبشراظتنارد شردپ
 : تفگ واندید

 .هدنارذگ شرخهک مرا ودیما-
 . یشاب

 شوخدایزهت ؛ ابابیصرمس
 یزیچهی!یا . دبدایزهن تشذ
 ... هچید دوب

 باوخناطافرطب نایدآ
 شلاب دب زین < زواج»یاقآ و تفد
 :. تفگ" و دشناور

 ونیایدیمهژاجا ! مرتخد-
 ؟منکنازیدآ اجنیا

 :هیس رپ یواکجنک اب نایدآ
 ؟ ابابهیچس
 نمب یکی . هزخ تک كي-

 سخخ نیا .مراد شیگن هک هداد

 ندیسرماگنهور تک نیا داوخیم
 « شن زب ناشیسورع لاسنیمهد
 . هنک میدقت

 2, هک کر و

 ّط ی ]) تا رد

 دنکیم یژاب یعیبط دایب «تص )
 اعاتتا تساوخیم ملد یلیخ یلف
 نیاات دنهتشن شاب اقمرد هک ینایچ
 رداقتن!نیا<؛دیس رتیش هژادنا

 : نایچاشامت زا ترب
 ماظن ةرود نایایذا درادن
 دد هک ین ز «نسردنآ امرنداب تر
 یناب زیم تمص ایلاتیا «نو0»>
 نیتضخت مام رند دومتحاودقا تشاد
 یودتخاسرادا و ادواهکد وب یک

 یاهسی رد یژاب هتاحاشات نس
 كروبوت ردءام رنو .دژادریب یئانچ
 یکدنب وکلقش .«تيان یدو طسوت
 تیانو,دمب و ددوآ تسدب رویداد

 «رولهامكجو مانبیدرم هبار ترب
 سانع رس ناگدننک هیهتذا یکی هک
 < كج > درک یقرحمدوب یودو رب
 روتکآ ات تشکیم یک لاین دبزیت
 میلمتا رعراکشیادص» شا همانشیاست
 .دیاننافیا ارهخوجرس كی لردهد
 .تف ریذپ اد لقش نیا رتسکشل

 شیب همانشي امت نیادد .ترب وا

 قو هجوت دروم لوسم هژادتاژا
 وا دوویلاه رد هک یک نیل وا .هش

 ورملیا .دوب «تکهدل وراهو«دیدا

 رفک رکیهکییاب امرکاهتفگترب هب
 لاس جنب تدمرو مهدیم لوق :مینک
 دوخ دشیهاوخ یک زب ءدننک هیهت
 ستاشب رابق رد نمودو فا مه ترب

 یتسودتسووت اب مرضاحو. مدقتعم
 رودقم هکاجن ]ات ها رتپاردو مهدب
 «میات شخشوکت سا

 هدننک هیت «سیلاو لاه>
 دمنم ترم اب یداد دارق دوهشم

 نادرک ۷ هبادوا«سیلاو» .تخ

 دون یفرمم «نیکساهنوریاب»
 ترب زا یشیامزآ «نیکساه»

 منا راکتب انجو ملف هک رکتلهكرام»
 وتید ادوا تشاد هیهن تسددد !د

 لوحم یرب !د قوق ملبف ذا یشع
 روترم تشذک هکر وطتاه .تخاس

 یابشق نی رتهب زا یکملق نیادد
 ییتضتن اد .تسامدرک اقبا اددوخ
 «ارحسمشخ»سلا ویا رباددوخ ملی
 یبوخ نادنچملبق هک دأسر مامتای

 -یاشد» هک ۹۵۲ لاسود.دوبت

 نیسه یارب !د «درکذ اب .تچوک
 دادن اش هپب درک یزاب هدنک هیهت
 یاپا ر یاقیارریداب ژیماتاوت و تردخ

 هکیتاپملین نیرخآ .دراد كیتامارد
 یکی تسا «تحاس ترب زا سلاو

 و (ندویه نیرتک اب) ژاسناراب
 .ک «ادد لود نرتسورم؛ یرکید
 هک تسا (صسالک اد تارک اب) لا رک

 بوم یتیها زباح ملیق یم وددیاش
 < رتکتل-تکتهو لقتس ینابک .دوش

 زا نیلوا یاری ۹۵ 6 لاسرد زبت
 دم . تخاس اد «یچای1» ملف

 ابدی »:« یک اتنکل هاد.«زو رک ادو>
 < درجء نادر. نشجد و «یترام»ج

 یتدامو زجب هک ؛هروآ هدربیود اد
 هیقب دو ۰  درچم نادرم نشج و
 اقیا 1و لوا لو ترب دوخ اهملیف
 یملیف نیتسعن < یک اتکل ها» .د ومنیم
 یلو درک ی نادرک راکت رب هکد وب

 ترهشرب < هی رنه-رتسکنا ترهش
 :تشاویت و زف نادر کز اک-رتسکنل >
 لک لاخ ملیف رد یرتک اراک یافیا
 یاپل زا یکی دا (ینایتامام آ اب)
 , دیآ واشب دوویلاهرد وا دودمع

 یزاب هشیهزبن ترب ششوکو دصت
 هتسج رب دائآ دد یلد یافیا و
 لوقب یلو ؛ تسا هدوب كیتامارد

 » شدوخ

 دوتکر ش رتسکنل ترب یا رب>
 یلکشم فک كیتامارد یلاعرنا كی

 <, تست . ., ناحتما زورنامه ردو دروآ لصب

 جن ی
 .تساوخیم هکی اهظحل رد تساوخیممهدوب لدودنایدآ

 یرکتنابگ تک رت اد هناخ وب زوم
 و3 شک شو اب و دز شرسب
 تک زا هک تسا رو طچ

 ماد نآ و دنک هدافتسا

 ووهدنار نیا داب ريژ زا هناش

 یشکمشک مغدیلعیل ودنکی لاخ
 لتخم ار شیحود شمادآ

 رسهک تف رگ میمصت 1 دوبهدرک

 . دوش .رضاحهاگ هدعورد تعاس
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 : كارتشا

 چرام كيرد_ف ِ تراک وب یرفمه

 هلی ور وا

 رلیاو مایلیو : هدننک هیبتو نادر راک

 نژپداتسید هقبرطب
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 كا رتشاب

 ندلوه مایلید
 تزایردپ قفوم مین نیادد تک رش هطساوب یلک سیرگ

 دشراکسا هزیاج
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 هدنهانب تاینادن ز
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 كا رتشاب

  فونینسوب رتیپ - تداک وب یرفمه
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 تسرنووج
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 زیئول یرج - نیندام نید
 سیلاو لاه : هدنک هنهت

 .مهباسم,ناریارد یاهعومجم نینچ یروآدرگ دیدومن هظحالم هکیروطنامه
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 ۳ ام:یس رام ]
 یدامجلاس ۳

 یاهملیفو هد, و
 شب وخ هبده

 و
 ی وماد ملیفتب

 ناسا تارا دیدج هییک
 اشیاذا یماپدن

 ةوب اشانت ضریب ناملآ
 هنا

 واشیب يأتلثممه - ازایو ۳ ۹ دراز
 داهچ هک داد شیامت ملی ۹

 نیا ۰ دوم یدا رکت
 یاهاشیساب  رتعم

 نآ 1

 اقای دامشیس . تشاذک یشیابیم یوت ٩ یدمس ۰ لیورتن , اي هنارهت ۰ ملف ۱۳ اپ
 یکدزب یاهملیف « لاسا لدت رز

 دقت نادنق لس ح
 درک دهاوخ مع نادنق ال تن ومآراپ ینابکزر

 ۳ ِ 5 « ملیق ۲۵ اعمج
 یط یبلاجو بترم لاتح همان باب
 ملیف ه .داد شیات هتشذگ هءاتو

 «وکسربوسمیف ۲ پوکس انس
 ۰ یسداقب هلب ود یکی زکم ملیت تر
 یسیلگتا ملیف هسویوسنارت مین كی
 دوج و هدشهدادشیأامت یاپملیف مق

 یئامتیس لصف رد سک رامتبس. تشاد
 كي «لبت یاهلاسلثم , ربن لاسا
 راتآ نی رتک دزب ونی رتیلاعذا یر
 ؛ اییملک " رنزاو یاه یاپک
 دها وخ شی امن ض رسمی ادول . ۵ .رآ
 . هداذگ

 ۲۵ هترمپود - لایور
 هدن دوب یلاکب رمآ اهن ] بلغا هک «ملیف
 ملیفود ۰ دادعت نياژا . دادشیامن
 «یدا رکت <« عاد و هند و« نشد نوخا
 یسدافب هلب ود یلایلاتبا ملیف بو
 ایسنا . دوب یوسنارف ملیقود:
 زیلابلصف یارب یعطنم همان رب
 , تسا هدید هیهت ناتسمذو

 ,دوخ ین اتسب ات نلاسرد-ید
 و هک داد شیابت امیچ همان رب

 زین ملیقءهد : دوب یدارکت نآ ملب
 اشاشضرممب سک و امنیساب اکرفشم
 , درادن

 نیددو رفلوارد - ی دعس
 < .دابتتآ تكرتخد نیا > ملیفاب
 لاس لوا ههامشک رد و دشحاتتنا
 شیامن رتشب ملیق رب طقف یداج
 «یدا رک ملیفكب ملیف ۸ذا دادت
 ملف ی ؛ بوکس ابلیس ملیق دود
 تبو یوسنارف ملبقود ؛ یکی زکم
 ووب یسیلگن | ملیق

 ۲۳ اصمج - لاتسی رک
 نآ ملیف ۳ هک داد شیان ملیف
 بوک بتیحملیف ود . دوب یدا رکت
 ملیف گی"( سکد اب اکرتشم یکی)
 راپچو یناملآ ملیفكی ؛ یسلگنا
 شیامن یاپملق نسیوستارف ملیف
 لصف زداستیسنیا .دشيمهدب دمدش هداد
 شیاضیشژدااب دات ۲ دیدج ینانیس
 داد دهاوخ

 ۱۳هترسپیور -لب و رت
 تب هک راذک بک + دن همان رب
 «یگن دملیف هو ؛پوکساینیس ملیق
 شوما رغات . دوب یدنه ملیفكي
 نبا یشیانن ملیت ۱۳ زا هک دوشن
 ملی ٩ ۲۰ هتشذگ ههاششرد ات
 یامتبس تمنص تملوصحم زا نآ
 » دوب ایلاتیا

 ههاششرد رو ریل وم
 دادشیات ملیف هدقه. ۳, لوا
 «اهکسو رعو ناناوجو ملیف طقن هک
 هدربیود نا ريا امتیساب اک رتشمار

 هداد شیامت ملیت هدنه را . هدوآ
 ود + بوکس ابتپس ملیف و , هد
 یسیلگن |ملیق ود + پوکصرب وسملیف
 . وب یئایلاتیا ملیف هلی

 ملق ۱۸ امسج - یهه
 آ ملیف ودطقق هک و زاذک اشاستضرمبب
 نیا یاههمان رب نی . دوب یدا رکت
 ملیت تب « یفارا ملیف ,ود « امتیم
 و روخبم مشچب یدنه ملیف هس « یسیلکنآ
 بیرق نآ «یلاطمتاح > ملیف هک
 . دوب هدرپ یود های یدزت

 رسب امنیس نیا . سون و
 هتبلا تشتباب یاهامنیس نیرتشو رف
 لاساو هوب نلاسشیاجنک تبسنب
 زا ًارثکا هک هدوت هیهت یلاه ملبف هچ زاغب ترفاساب امتیسبحاص بت
 . تسا یلابوراو یب رع تالوصحم

 : یولهپودنب ناتسرهش مرتحم یلاها
 اب یولهپ ودنب ناتسرهشرو اشیس,داتس هلبیمراکن ریخو «دنیاسن

 ونایلاس ها رتشایارب تسایرقاب یقاعوبلعم هاکنب رب
 نیل رق هما و را هطجمنیاپ_طوب رمدوماد اهیبکآ

 یئایردكوخ یوررسپ یرادریملیف
 تشادناتما هکاجت [اتتک رشدون مزاول و نسدود لافتنا یر

 هک وون رضاح یکچبه اریژ دیدیسو هیسبات هش فرح یدابژتقو واهتسو و را رک یارب و دیشک تاعافندا یود هزا فرطب و هدادرارق تررب لاهارج هی یود سپس داد لاقتنا لحمنیاب پیحاب !د بل
 . دوشیتسد هدن وردواب یاهفقتراوسو دژادن ام رطعب اددوخ ناج

 فرط تکرع اردیاه ءریوجیود یزادربملف لیکت ذادب
 ووب هدناشوی فافش یعآ نلصآ ادنآ هتیمژو تشادرارق سیل وب ورک !یدنلب و یتسب یرلابدد هک "نوتراب رظامدتنام .تشادقرف یلکب یلق رظانماب هک دشیئاهامت دود و رظاماب هجاومزا رنسا رک اجتیارو درک تکرح یلصا نیمژرسنتآ

 ملی یارب !د ریهظزادمب هرخدزاب و درک هعلاطم زور فلتغم مقاومدد ووهشم یاههبارخ نیایود دون ریتات هوای رد رتسا ک رکیدراب
 یقاو دوطعب هکد ننکم هدهاشم ادیخیزات روپشم راثآزا یکی یکتد ینالوطملیفرد دام نیل وا یارب نایچاخاست هنحص نیا رددل نلآ اب تاقالع یارب یتاکیرم] ,سانشناتساب ندولایفوص شخوک زا روب توابع هنحع .دوب دنمووسرتشب یریوصت رظن هطقنزا نوچ دون باغتتا یداآ درب
 .تسا مدشمدید اس هدرب یودرب

 یاب زدنآ دهاوخن و دکدیدزاب کیدرت زا ارنآ یصعش هک تناژا رتتنطعاب ورت ی قح هسبدم خيرات باتک رد نتآ یخی ات رهغ
 دهدشیامت مدرم

 ویآت قفومرلین نیالتم لاصبات دازآ یدادرب ملت چیه انتطم
 هرتاتیفعآ لس نات وی یعیرات یاهلسمزا رتسا رک هک یلاههنحصدوت
 « دشابیم ریظن یب ویلاء دون هبهت ,یفلدد سی و رک دیه

 بوقکد شیراورب ملف ینایز ذرطب هک یئاه لحمزا رکیدیکب
 یاه تولک زا یکی هببش وسبوم هک دوب نتآدد ایرتسآ للجم هایم
 . تب ریوصت رظعهطقن زا ۱رملیف » ورک یک ت (ناد رگ رک وکسل وکت هیناماری سا اطماب !ددوخ نویسزویکد ایز تراپماب هک وب رنسارک زار خب مابل!هتایخ .بولک نیانددم یداصم,تسا ساک و یمل
 الات |اتیچهتچ ویدوتسا و نات ویزد دشهشادرب دوبل اهزو هکب آ ریز یاههنحص يتعب ءاشتساپ هتبلا ملیت هلک .دادعاقترا دیدج و یلاعحطس
 .دشیدادرب ملیت

 یزیمآ تیقق وع یلغا» یاه هتحص تیساتج تکب ایلاتیادد
 تیسادتن اس یراکسه هک ادرک ذتدیاب ارهتکت نیا اجتیارد دیورگ هیهت
 هک ریظن یب حیات نیاو ۰ دبوکیم رتسا رک دشیلخاد یاههنحص نتق رک زویگ هزب تیقنووم بجوم دن درک راک نافتابتسودود لثم هک رسا رک اب
 حرط ملی هیچ ّزالبق هک دوب یمیسو هشقن لولمم دشبسک ی زاد رب ملیق رو
 .«میدوب «درک

 وب مدع یرالفگ هتحص < ینابددتكوخ یوررسب» ملیفیارب هک ی لحم . یاههتحص و اه سنازیمزا یزادربملیق «دابددام تحب رگا
 : ميهدناشت تچوکت سا ایلاتیا ناکشیپ رع .نب تب ون رت هتسج ربا یکم هکن رولابوس لثم ادملف ناتکیژاب زا ۰ ,یداد ریلی شزرا هکت سن نیا هصو فده ءدیشکاژارفب نیتچ نیا

 . لمح رظن هطقن زا رتسا رک هکت سنیا تحب لباق ریغو میملصا

 . لحنبا اتم ههرناکن رتنوژوم اروا تماق و نوزما ادوا ینایژ منت تعاب ملی نیا تسا هدوبن هیهت نرولاپق وسال دن اهدا ماجت | رکیو . ازاد ریلی نوک ات هک هچن اب تبار ریوصت و ملت نبرتیب یدادرب ملف
 و راک نی تسیا ,وکن د فیتاکم ملیقتوف ۲۰۰۰ ۰ م وا شیب یلک دوطعب
 متین نیا رتسا رک یا رب هشفرصع < یلابددکوخ یوررسبو ملی
 تاک رکیر» اب و تسا هدوب زیمآ تیقفوم هشچرو هکسهس ملیف
 رو تواهمهیاب دادربلیف نیا
 هحص جزاضیابیژ یاهنیمزرس
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 ملیف دون هم تک رش
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 اتو و

 ۱ ردم.ص وصحب و اهامسس نلاحاض مع صاطاب دو شات هناتخا رد وا ؟
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 : ۱ ۱ و 1 ی -ت ۲ تا مع و كرربدانآ زا یرنکی دایز تاقشمو تامحزاب هک دناس

 زا مهم ياهروشد زا دنتسه یگنر و پوکسامنیس بلغ) هک ار ناهجروهشم
 - < مر 3 11

 ۳ ۰ ۱ ۰ تسا هدرک دراوو هیهت هسنارفو كب رکم سیلکنا «اکیرمآ ملیق
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 ۳ ۹۳ ُب 1

 ناتسود نه و نادنمقالع هجوت و رظن « یئاهملیف نینچ سشبامن اب هک تسا راودیما
 و

 5 در امن تبلج 9
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 ۰ 3 قد سس 3 ۰ 1

 زرد هک تسا یئاع همانرب هنومن درذگیم ۴رتسم نان دنارخ رظن زا دمب تاعفصرد هک هچنآ

 رد مقا و(لفیا)نردم و ثادعالا دیدرج یاهنیس و لویعالصا نابابخ(نارهت) یاهنیسرد لاسما یئاءنیص
 ذش دندا وش هدراذگ

 1 ۳ 79 ی ِج ی -ح ٍ

 و دشر ع امنجارد تسرد رس لقب 4) یناکدوک تشذآگ رسزا ریظنیب (ادد
ِ 

 اصاشامت ان تساهدش هلب ود یسراذ نابزب ملی نیا ...دنهدیم رد نت یداک ره
9 1 3 3 3 ۹ ۳ 3 



 هک مداعلاقراخ و حیهم مادد ملیف كي رد ار یوسنارف رگنوسفا و روهشم هراتس مچ مار سرو
 ۱ تا ۱ تاتو صور 8
 خر امن ضرمب هدنب | رد دنا هدی دنا رت [یلاع یاههنحصرا یا 4 وه نایچ ِ 1 "و

 دش دهاوخ هتشاذگ

 یگند مان ملیف
 نبول نسرآ لوتعلا ریحم تایلمع

 لب و تلجو کر هک
 و عاضوازاعالطا

 هبح و رب لماک یئانشآ ۱

 ۱ تابرفتا
 دن راد یسیلپ ی هنتسا#

 نایچاشامت هکتس# 17
 ملیف نوا ندیدبا2 ۱ ۱

 ننکبیغرت و قیوس
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 ثیزکم فورعم دنمرنهدلا رتشاب

 ( زیرادنمرآ وردر )

 تالوصحمندرت هب زا هک لیف نیا ۱

 راهش گلد زکم یالهتتست تعنص
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 دلا رتشاب
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 امنیس ملاع هقباساب هراتس
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 كلا رتشاب

 رن وچیسنیج
 ۲ ه۵رژربا» ملیف هراتس

 توهلاکیرور

 . فورعم هنیپ رنه

 . یلانكم ننیتسا #7 ۹6۳ ۵
 هقورعم دنم رنه صف ات ی ی
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 یوبع اعم ادا

 نوا بیربح دما

 یموظضت توقف و« زا س
 كار یاهمل شرامن هک

 تسدبنآ رهت ردال و ردنا

 بلاجملیف كبا «دروآ

 رد هک ید ی وتس صمد زا

 یداب ز ادص و رس نام

 ء و و « هزعس) در آ ۳ ۳

 طب ارم هدرپ

 وسپیلاک
 : لا رتشا

 زردنآ ی رم - دن وم زد یناج



 ۱ هسنارق یامنیم هراپشتآ كل رتخد

 ودراب تیژیرب
 یهب رفث و یداقتتا یدمکم لیف نب رتیل اعرد

 یئابیز هقباسه

 قاره رد یلاغوغ «یلژلیناد» اب
 درک دها وخ اپ
 ات خو



 )او وحش فورمم هی رته یوسذامیاگ - «نیجود و «ةتنكب» ملف هراس دلا ون یک : ك

 مات یراقن ز رتخذ میلیف نام ره « نیتناتسنا یدا» زا کاهزات رثا
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 مو هممتهج مم هو صبا هم

 ی 1 38 / توس
 9۳( بهم ر ۷ 0

 رد اهن ویلیم بلق هک یشورفرب باک
 رک وریراعهاش تروصب :هدروآ رد شبطب

 دلا رتشاب

 . سیسنا رثتربار



 دربن سیر یا ومیلاما رفیتمن برجساس کلا ون میک
 ردنبرحتیانچ مليفهثپ رنه یراکلیف

 یوزر و هو جمع حج عمو جو جو جوجه جی جم ج ی ج

 2 5 دیهارخت شواف ایتدخ ارنآ نیریح ناتساد هکی ئاشامت و هثداحرپ ملیف

 نا را۵۰ زینهلمح

 ( یگند)
 دا رتشاب و ی و

 هرادگ تلوب

 .نیگمهس جاوما ملیفهراتس

 : 3و وما ربد تازژ

 یوسنارف هفایق شوخروتک آ
 و



 مقا و هل ولکت ماصافده رز ژبرگبیو
 لوتتگعیو+ یا رتسو < ووهم

 ووح
 هد: دوشم ریژارس نیا اعهقی
 هک نیا لخا دوو هکیلاح
 یابتک یرسکی و و تساءهیآ وخیو

 لب زر

 یازاس هد

 ک

 طرقسهک کیدزت یاب
 مع رس
 ۶ و

 رتشس یساشابن تشح وو ناسیخ

 دهد نان هطحل ره

 دتفابناقتاتسا ریش اب داتحاهک

 ترب تو رس ه هک زا لقطو

 « تاک رتتبا و اههنحس نی ا!هه دوشیم

 دتا اوحان یتافتاو هتراح ره ءهدش

 تاحل لاسح نعردو تاب ططت

 نا )اب رستفرشی شیامت + زن یهاتوک
 تسا.دش هداو صساصتخا

 هوبتا نیتشن زبیا رکا لا
 راتشک ماگتهرد !رنازاب رس :ومورع
 هبجیا داد نوسک ۲ دادیم شیام

 وبوهق» اما تثکب «لکاکساو
 تنچب زک ره راتشک نیالماکتیهآ
 یناکسنیادد . دمآ ین رکاشاص

 هک سا ههالخ ژاتوم طقفو طقف

 یاهبدزارت « هانوک یتاههتحصاپ

 تعاب هکاریوت ینانا و یمعش
 ؛ ددرگیم هتحص یفطاع رتا دید

 دهدیذوفن ام لق دوب دزانات

 نیسنکت «یلداب-جاهکن اتجمه
 هوروسنباد تسا هتنک یسلگنا

 تردقهدت اب امت ددا:دراوماآ یکی

 طقن هک یت ردقنانچنآ ؛تساژاتت وم

 رخادا رگبد ملبهسددوملبفنیادو
 *<. دوشسلدتاوتبم تعاص ناددد

 توپ رس ملیف تضهن

 هک میدرک هداشا نآالابدح

 اگیز ی < انس متج» یدوت
 یعرمیاهكبکن زا شیانگ فوتوو

 . دوب هدشتشادرب تیپ رک طصوت

 بتکم درورپ هک زین نینشن زبا
 «نیکمت وب یتشک > ملیف دددوب دوب زع
 یاهدتمزااردوح ژاتت وه وشرب لیتسا

 «تلم كب شیادی > دد ترک
 سوصخب ود رک حارختسا «صبت دو

 اههنحسلتیزیف لط هک هلتس نیا
 یربت داجیا ات دشاب تداقتمدپاپ
 ,دیاشهدرپیود یداصردیماخ
 اسب .تفرگ دارقواصاخ هجوت دروم
 صاخكنک: نیا تشادرپ :لاحنیا
 دح اننآ لیکنو شردرپ و ژاتوم
 مرفكي داجیا رطاخب اهن : یلاق

 یمرف نیمه هکشیاوک. تسا
 اد دهداما هتسد

 نم رتک درب یتت اک دن زاس
 ی

 ست

 تب رک سرخ »۰ هستتنب 2 ختک

 هلصو ۲ دمآ راک یوروش یامنیس
 نکنآ تخ سور جیب

 و طرح 2 تسااطوست نوح یی
 نیکفدوب و ,ستکت رب

 (لد رقت فید دو یرکسو

 دید رکن ا 9!رغ تسحارم

 روطتابص : یوروخ هل وا
 هدشس هک هجن7

 یاهلف
 اب اه ؛ متنک هک

 یاب رد« داح

 < هارسگ  ملیق نادرک رک جینم
 ینادرک راک مهوادوخ و هدرک مظنت
 لاسزاهچیو . دهد ماجت( !رلق
 ناتسلکی۰ ها اعاب

 تفت
 و . تخادرب ملق ژالب ودب
 ( هلاخلژا وموام ) ملبف دوریمدم!
 نیادد دنک سک وایارب یتقتوم

 رتخدکب شقن دد (شباتیلع) ملبت

 و دوشیمرهاظ ینامامو از مناح
 هزقورق و دنکیم یریلد ردعآ
 !درپ«فراعو یماعزالد هکدی آب

 ادملیف ن نیایلصا یاهلد ریاس

 و (نیدوم) « (میرم) . (نیهش )
 و ( یبرک)۰ ( ینام ) ناباقآ
 نیل وئم . دت داد هدهمب (یدمحم)

 لا ومدأم ) ملی تبس وبدوتسانیا
 ذارپا دایز یراودیما ( هلاح
 دن رادیم

 « هاس

 تسا :یرگبد مه (هاس)
 و یژاب( ینبما نیما )طسوت هک
 تسا یدنچ و .دوشيم ینادرک راک

 رسماد دد هک اد نآ یرادریلف
 ژونهودن |هدرگ غ ورش دننابم نافتا
 هدشن یدادرب ملیف رتشپ یا هققردنچ

 ملی نذ لوالر دن دادرم نیضشدد

 لاح دنهدب « تایزاز و ونایار
 ودرم ه اب دوشمقاو لوبق دروم
 ناگشنپ رنه داددهاوخ ارج نامز
 دن |هد رکن باضتت |نآ یا رب مهیرگید
 تساوگتفک ی رنهلف اجم رد هکنبارچ
 وغاب هدهعب مهادیمجلد دنها رغم
 ۳ . دن راذگب (تفآ)

 « هژینم و نژیب »

 یی ال موی نی )
 ایک (

 هی

 و ی

 ههن تسدردیاهء.ف

 ینادرک راک هملاطم نضود رک

 هب هک یتداوحو ۱۹۱۷ یرک رع

 راک ورس  دش رحم نآ تشق رم

 یلاه < تکفا لاکب زیف > . دنتشاد
 نیک اهنالب كینیو تادبظت هلبسوب هک
 ات یبدم« تآیط . ههزا لب ) ءدرکیم ربذپ نفکما

 ۰ .هنات تصنجیسسسرب

 زا ویدوتسانیا نیلوئسم .دتسرفم
 تایدا و خیراتب تسن مد رمهنالع
 نیا برم هدرک هدافتسا ناختطو

 چیه هکاد+۰ یشیان یاهراکهاش

 مه یخیدأت ینح و یناتیسم شزرا
 وی رانس ؛؛دن زاذگبم شیامب درادن

 یاهناصاد ذا ( هویت و ندب )
 یفص هدشسابتفا سود رف همانهاش
 یناد رگ رفک (ینامز رهچونم)ارنآ زا
 نایدصتم شود رطاخب یل و هدرک

 اد(. یقیام) ملفسراپ ویدوتسا
 ارنآ هقب ال تسا هدوبت اهر

 ماجنا ی ( رگیدتیحالصیذ :ارقا )
 روب زع ملی لوا یاهلو «۸دن !هداد

 (ثایدحا ) وتاب ( شرلبا زاد
 یداد رمطیفدت رارهدهس .. و( قدصم)

 ریاص ایر و هتفای ناباپ نآ
 دن !هدادماجن |مهادنآ یتق یاهراک

 .دشنهاوخ شیانب رضاح یدوزب و
 .(!نایچاشامتءراچب )یلو

 میفکد(یره)
 < ماقثا صقر»

 هکتسا یملیف (ماقتنا سقر)
 ویدوتسا رد ( هلچدسورع ) ژادعم

 نآ یدادرب ملیف «ملبفید یرنه»
 یداپژ تدم نونک امهر دشعورش
 یل و دشاببم شیاشب رضاح هک تسا
  تساملاعادخ دنهدبن شیامن ارچ
 ین ادرگ داک (یما رهب قداص)ادملیفنپ|
 یریگ و < نایچکدق > < ینام> د هدرک
 و < ربلد > «نیدرم > «نبتمو
 نیمدد و دنا هدرک تکرش نآ رد
 ی ویدونسا 9

 :عرطم و ۱رءایت و نایصع
 رز راپ«ثب یاسا

 ارق نا زف و مدرم نی
 ]ز!ترابعاهملیق
 . دوب

 رم و ةنمیط
 اهثآ یارب تحلباق

 هدوبن «ییالقنا عاتمد
 اد هب اب رب زیچ رهذالف

 ۳ داساتد نادنمرته ]
 "7 اناجپ اج
 سدنچ ناشدوخ هتکب انیو
 سورع ملپف هلابد زا



 «ناثخردیزوریب > ملوف

 ی
 ؟دیساتشیم ارهش بد مش له

 لاسروت وب هتاخرفک زا یبوخ اتبن یاهملیق هتشذگ یاهلاسرد
 رسارس و یوب واک ملبف رهنونکایل و دشیمهدداذکش یامنب لانشت رتنیا
 ورک وجتسح ینایمک نیا تملوصحموزج دباب ادیشکسدآ

 نارهت دد هک هناح راک ربابوخ و ما دد یاهملیف زا یکی لاح رهب
 هشی رثه قوف ریوصت رد دوم «ناشخدد یزذو ریب» ملبف دمآ هدربیورب
 ناکشب رته رباس و دن وشیمهدبد ملیف نیاذا یاهنحصرد ملیف درمونژ
 دنعابم زدراودازسجو و «ناکیادداچی دو « «زءادآ ایل رج» مهلیف
 هوک» و «ءرجنیو یاهملیئ «ناذخرد یزوریپ» ملیفدرم هثیب رتهزا
 ِ مباءدید ملیف نز هشیپ رثهزا مهارءانب یینذ» مايند «خرع

 یزو ریو بن ناکشیپ رثهمان وءدشن لطاب ربمت لای د۲نداتس رفاب
 هها«4-هزباجهس هعرقمکحب دیاشات دینک تک رشهقباسمنیارد «ناشخرد
 دریک قلعت امشب هلجم

 ۰ وز بوبح# و دنمرته هراتس یئاوج نادودژا تسا یسکع نیا
 .  نیاپ هک ميتک ین رکف و هتفای یدابژ ریفت شا هتابق هلا- هتبلا «

  مدعنآ یارب ارهتفهنیاسکع نوج ,دیوش یوننخاتشب قفوم
 دناهدرک شا رتعا اهداب هک ميراذکبم هقباسب و باغتا یفاکدننا وخ زا
 هحفصنیا تاقیاسم ۱ رج هک

 یک داس

 اردوخ یئامنیس تام
 درام رایت

 زا هک ین رتسو ملیف هسان-۱
 « تیچ میاهدید < یف دوم کد

 - ملیف دد مدیران ود» -۲
 ورمو « یاک آ راک هاگن ربخ» گ
 و ایر تفه نادژد» * <
 + تسا هدوب ی) ناشی رنهم|ک اب «ینار سد

 .ب.لیسیس» هک اهملینمان-۲
 .ریرکیراکد تک رظاب «

 رجت)
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 «شیکن ابلیلو ۰ < «وب داک ات رک»
 دی رب مان ملیفكي < یفسبلآ>

 هدننآ هرامش رد اپ

 هتباسم ناگ دن رب

 امش بوبح«ناگشیپ رنه
 (۱۳۴هرامخ)

 | ( ی رت) یمن رم دیحا ناقآ[-٩
 شوءرف نیهش هزیشود - ۲

 ( هبش )
 یدابآ متسد نیما یاقآ-۳

 ( شی

۱ 
 . .یاکدناوخ نیادباخ + دوشبمح رطناسآ

 لاح رهب...دنشکبامخرب اودوخ یئامنیس تامولم» .دنها وةیم هلجم زب زع
 < نادبنبا و یرک نبا»

1 ۰. 
  دنتسه یراک هزات ناوغب انیس هک هلجم ناک دنناوخزا هدمن۲ و

 او او ناکشیب رثه نیاذا كي رهلباقملد هدانس نباهک دننادب تسیندب
 تسا هتشادهدهمب یناهملیف

  یواکو ۰ < هیاوبلراش >««كب یر مکب رک »< ی ذا زک كني
 . دنناوتیم مه ,لوا هتسد ناکدنناوخ هتیلا < تتا رک یزاک >و < ربوک
 ۰ مشتخانش قق ومهچ انچ و دنیامن هدافتسا تسقنیاذا «۱یکشا وی>

 لاسرا هلجمسددآب هدشن لطاب رپبت لایدوداب ادحیحص خساپ
 هسمادک رهب هقباسمنباناکدتنک تک رشزا رفن ۳ هب هعرق مکهبات
 .دو رگ میدقت







 ۰ و ۱

 هی همادرب
ن هوکشاب سا ر#

 ز

 كزارروئد مه ۱ ینابمک یگدچو یناهربث داکداد نرتیلاو

 ریز رک رک رب رک ریتم تام رهق اعلام ری ری ری ری ربیع رد

۳7 
 کت ۰

 و یرا و یارجام

 یگبتشلط و ۰

 شمان هک ین .لخ
 و

 كا رس

 و زیگنات شو لیت )ین وتنا

 (هارس رداچ )ملف هشد رذ- تس) هد ت ۳ یاءال

 زْ :رک واهکتج دا ردناب

 ِ شورعع دند رثه نا رفء رعع و نرددنمراد

 ناتسلگنا هشرراه



 دن همان

 ینایاپهک ریگنادوشیقشعیا رجام

 تشادمهبمو كب راتس 0

 تال وصحمزا یقشع ریش یب

 -لاسروین وب»ینایمک هجوت بلاج

 : كلا رتشاب :

 راکسا ةدنرب و دنهرنه ٌةراتس كنابات رل

 ح
 فورعمو بوبحم ةدییرنه رلدنچ فج ِ
 ح

 هفاقتشوخ ونآ وج ةشی) رفت زکنن سا



۳" 

 كم یاس تمنص درو وع رد

 یتواضت ناوتیت ؛یلک روط دوقک ۹ ض 1
 سعق وب رص ِ

 هاوخاتهاوخو تسن رودعم
۲ ۳ 1 

 نآ رد لخت و تیحالص یب دا رفا

 ناشن هب رجتاما . دومتهنها وخ هتخر ۱

 نیتسخن نامزا ءاک رظهک تساءداو 1.1 1

 لوصاو بواسایوز رب اههیاب زور

 هبنآ هبناوتیم هندد رکاب یحیحص

 دش نشماطم و را ودیسا نآ

 ورورت سشیکتایابتستبتم

 بسک دوخ یا رب لس اق دابتع ااجب ردنت

 هناخ راک تمالع رضاحلاح زد و هدومن

 ؛نابجاخادت یارب < كاددوتداو

 نبا یانیص هتسج رب راثآ هدنیاذت

 یکیهکاگته دوم بوجمروشک

 یاپک نبات وضحم زا

 نشماعمتباب نیا.ا یجاشاتدی ] یم

 یو و بلاج ملیف لقادحهک تسا

 , دیددهاوخ

 یناوغرا حس

 هک «رت-دوفد « ۱۹6 هلاس

 یسد رعش نایهردشرسه ترم

 دوجوب وا ردیدبدش یحودسکلیمگ

 اپ اتیرب یئاوه یورپث
 هپم- رد وا . دنکیم تهدخ هم رب دد

 اباما .تسا تكر«یوحتسج رد كنج

 هد رب یورب

 رد هددوآ

 نارس نیت وریدقت و داعتنالادم

 ددرگیم هچاوم شن رآ

 باذج وصاسح رتخد مان آ >
 تیحامتار شاهتسکش بلق یاهم رم

 دزاپ راودبءا ین دن زب اد وا ههدوت

 اییاوه اب طوقس زادعب هکیروطب
 هک ی دبدج هقالعدقشع رطاعب طقف

 كرتخدب هک یلرقد هتفای یکدنژدد

 در ءاب هظحل نب رخآ ات تسا داد

 . دیا ذیع هژرابم یدویأغ

 هظدالم هکیروطنابه .
 هک ت سا یاهداس نانسادکب دوشیم

 دباء هواج یدا رکن رظنب مهدیاش

 هچ رت لاج لک رد وطب ملیف دوح امآ

 . تسامدم ۲ ردبآ زا

 یماگنهانملبا یلادتا تبق

 رثا هد نافتاب «كب یروگی رگ هک

 ؛ دوشیم مازها تیدومایپ رگید
 دبل وت یا رب تسب داتسهک تسی !هنیمز
 تیرانس دنیچیم با رطضا و ناجیه

 نداد ناشن فرصا دملیق مظعاشخب
 تلعب «كي» زومرم و بیچع هبحور
 بش نادابب لا هک یغلت هرطاخ

 ابوا ندش هجاو» هدداد شوره
 ودن [ نم هک یا قالماب و «ناتنیمنیو>

 + انشپوخ ول وهدوم دی آ یهدوجوپ

۰ 
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 «یناوغرا تشد»
 تآیا ربناج : هدن ۲ هیهت

 شا راپ تردار + یاد ۳ر

 رلبما كب را : تب راث-

 نانکیزاب

 ۰۰۰۰ ۰ كاب یروگی رگ

 یلاج تاکن و یتاشامت تایی زج اب

 هدش قفوم الماک هنف رگ رظن ررک

 رد هتسویپ « ملیغاد یجاشامت هقالع

 . دی این ظف- ینبعم دح كي

 یلصا دوصقس ملینهکبءاگنه

 با رطضا وناجو» دزادرب یم دوخ

 دنکبم | دیپ تدش هظحلب هظحل یچاشابت

 دتسب رانسهک درک فا رتعا دیابو

 دوخ روظنم ردالماک ملبف ناکدن زاس

 دن درگیم قفوم
 ملیفنیا یارب دنا وتیمهت هج ۲

 كب رتآ و ماددندوبن د وررابشب یدا را

 نایرج دشاب+نآ ناتساددد ییلاج

 تشکی هلیسوب طقنو یحطس الناک

 هدرب شیپ ژیگنا ناجیه نو ک

 و هاتوک هظحل دنچ ردزج و دوشیم

 یچاشامت رذگدوز یرن یساسحاار

 -رسرد هدننب . دریگیماارف قیبعو

 و دنا یمیقاب فرطیب ملیف رسا
 یداعریغ نایرج ودوخ نیب یطابت را
 دب ایسلنآ

 هجوت دوخ ردالماک ناکشیپ رنهیژاب
 ژان وسرپ «كب یدوکی رک : تسا

 فو رمم كبسنایهاباد «رتسرون»>

 ریظن یم ینددت وطلسناب اما دوخ

 وایزاب هنحصنب رتهب . دهدیمناشن

 نیو >دآ رب هکتسیءاگنه
 ۱ لا رم ندس مان دوخ رسهزآ

 هل م ایا

 و5 مپ یلکشم شق الوصا و
 0 یا همرب رتخد ه

 ست 2 ۲ دا یناسآب

 سا

 نان 4انآ» ر
 رو یا رب هک یذابتما ۱۶ دهد

 وررم ۲ یللاثنا و یم «نات نیم

 تسداهدادو حیلم

 یاهناغروف رب نانکی زاب ریاس
 ۱ ریدپ هل ارایا ادنم رتهاما رمتخم

  کيناخ ژا ًاصوصخم نایمنآ ددو

 رس باث كمسیم > رنک اراک

 ک تیاعد اب اد یداناکسا

 زیادی مسحم ه ادات-انآ ثابصو مخ

 رول و شفت هد« ماهنیدسیدوم» و

 | ,هاوخ دوخو لبما ییلگنا كي

 ّ[ . درکل یلجت دیاب

 یاگنهمایف سنا نیرخآ

 نبد» نیلا رب «كب یدوکب رک >هک
 ترک و هتسخ ودبآ یم «نات نی.
 ربا ۰ دوریم باوخب وارانک رد

 ۰ دوب یلپ ریش و بلاج

 | نوا «شیداپ ترب درمان

 ۲333۲ یلودوب سانخانام یهرب
 | اسریه ,ظثب دیعب «ینارفدا تشدو

 اس یاد دادنسود كي رگیدهک
 . دیاد شوما رف ارنآ

 هد هگ ینیعم كبس و لیتسا
 ۱۵ درگ تاهارم ماین رساترس

 ۱3شب ددهسک یهچو-:د تفد

 831 رام تایلرج نیرت هداتنا
 ان !مل ژان ومرد هک یرنهتردق

 !جیاهردا هدیجنس واجب یاهناک
 اژابتما دا یلیخو ریظنب و
 اب درگ راک هک دن رثیم تماپ

 سا 1د 6 یلارفدا تشد د

۳ 
 * شب داب دابآ

 3 ۲ ددادار ین ا ونع نبنچ

 هک ثاک دانسذایغرب



 «اهگ رگ وذادرمو
 س ابااتا

 یبتث اسد وب زوج 

 ؛ییاادد وب

 وردپ- ون ایم اب و

 ملبفاب < 0

 دوجوب ی

 كن رد ها

 اددننا ییبط
 ددن اوتیمن یاهولج رگ
 ریاسواهایفوس « اهانح زا

 ایلاتبایامنیم

 ذا و دومن دهاوخن ادیب

 هژاتورت «تالومو

 یدادیرخ
 دنهاوخ داب رب مه اد «سبتاسر دابتعاوترهش ایوک رنگ اندرد هه

 داد

 < ابگ رگ دنادرم » ملینرد
 ندناشوپ یارب سیتت اسدربزرج
 نکن هب دوخ هدوسرتسب رثکا فش
 تسا هدرب هانی پوکس ااملبس دیدچ
 دی« رظنن نینچ ۰ اتسات یلو
 رثک دزب یلیخ انهدرب هک
 رادود نآ ددوا < رثهد هک تسانآ زا
 یمیظه شعب اهنالپ بلقارد .ددرگ
 یلاح و هدافتسا نو شب رگ رراک زا

 هک یناهرذکهر ی جو دن ایپم یاب
 رب ایم و هچوکب طوب رم ناز تب

 ند رک رپ یا رب هن ایشان جد ۳
 یاههلسان اب دانک » شوک ردرک
 دن هتف رک رارق رگب رب < دا قطر

 یدک تیااواد فض نیا شد ۱

 بوکس

 دنناشوپ 2 ییناس» زابرک»

 ایم ا رحذا ملیث مزرس
 ۲ دب امنیم و ۲ تم 7 ۹

 ها را -اکب

 ناتنوموبا - زی رادنهدآ

 رواحم یاهبداب اب هاگهاگ هک دن داد
 لگنج

 یعکش اهن آ مانغفاو ماشحا

 نیا دد نابچ داکش روآ
 دنفسوک و واک تظاف> واهک رگ ننشک اب
 دنپ امنیمنیمات ا ددوخ ح داضمنیک نم

 زا و هدرب هلبح ناتسهوک و
 ردا زعزا

 )صف

 هداون اغب ملیف 4«دقمنب اذادعب
 دنکیم

 درم «زب دادنمدآ و ددی> دذادررپیم
 هدنذ ادكرگدداد لی» هک یدو رذم
 وا رسمه عوناگنسانا ولیسو«د ریگب
 ین اب رهمو راک ادف « دادانو نذهک
 وزدآ هکاهنآ لاسدرخ رب ۰ تسا

 یرهام یب
 ناوچ هلک و رس نایمنب

 یک دن ز هادنیاذزا هک

 جراکش شردب ربظن دراد

 ارد . دوش

 ادیب مهیاهشیب قشاعد داب ؛دنب یب
 یکی رتحداب هک (ناتن وموبا) د
 رثذا دب امنیم هقشامع .دکهد نادنم و

 یدنچ لیادب اد نابرج تسب رانس
 وردپو كرمابیبسو دهدیم همادا
 اد ملیف كيرتتآ < زی دادنهرآ

 دروآیم دوج وب هک یتشع هجبتد

 اسکی هدخ و اگسو نانن وم ریگنماد
 . «؛دماجن ایم

 ۱ زاون اکنمیداددوخ یارب اما

 ] ملیف نایاپات نانت ومقشع نتفریذپ
 | صیخشت یاهدننک من اقلیلد یچاشامت
 ۱ دهاوغیم تسیراس ایآ . دهدیین

 ] شرسپب اد « وناگنم و یدادافو
 دوخ هداب نیا دد رکا « دهدناش

 ءدوب كوّتسم < زیدادنمرآ د
 اذل دن داد نانیمطا هک ینایچاشامت
 نبرخآ ات هک د راد یمو زا هچ رگید

 ۱ ۱ دپاپ همادا «یذاب » نیاسن اکس
 «سیتن اسدو هقالعذ اب ملیف نیا دد

 , سل اکسودردام وصخم) یزاس هلپ رقب

 درمونز شوغآ مهب ود ره هک یلاوتم
 سناتسنیرخآ زین و دنباییم همتاخ
 :ددرگیم سوصمو دوشم (ملیف
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 لفط نتفخ زادعب
 یدانکب «یناگنم»

 ۳ ااندب و دتکیم شوغآ
 ۹ کنماعده وکفک

 ار ودنا گیدب

 هدننک كي رحت هسوب

 دوشیم كلر رات هد ربداب مه

 اناوترعاش كي ریظ <سیتناسد»
 132 هدومن تاعارم ارٍفاق

 اسرو راک سن اکسنب رخآ
 ..رطاخب «خلتحنرب» دد ار

 شدن ز رف افتاب «یناکس»
 فرطزا ررود هدکهدژا

 ردب دیدن اب < ناتن وهویا» ر

 وا اب حاودژا یارب
 یابناک رو و هدکهدب

 هرپچاسیلاوتم یبلاج و هباشم
 زا هلفحلب هظحل هک اد ودنیا
 ناشندن ریگیم هلصات رگیدکی

 و ریگب حوا مع مک ناچیه .دهدیم

 ریزارسودنآ هن وگ ربهک یکشا
 1 یدبدش و قیمع قشعزا دوشیم

 /«ناتن و«»ناهک ان .دیامنیموکتفک
 و دنکممایقتشون رس لب اقمرد
 مه شبوبحم « ددرگیم رببقعب
 ود ره « دوشیم هجوتموایوسب

 هدومب هلجعاب اردوخنیب هلصاف

 دن ریگیم شوغآ رد ادرکیدکیو
 یزاب تلکرح سناسنبادد

 یوحن «ستتاسدو ژاپ وک دو نانک
 كي رظان اردوخ یچاشامن هک تسا
 درادنیپم تلاب هنحص

 یناگنمانا ولپسو نایاب رد .
 تسددد تسد + شدنزرف قافناب

 یمواعمان قفا یوسب «نانتومویا»
 راکش لصف رگید > . دن وشیمر ود
 رد ناتسان و راهپ ؛هدیسدمامت ابكرک
 رگ راکب جنرب ع را زمو تساشیپ
 , . دن راد حایتحا

 یاهتبقنومدای «سیتاسد»
 ٩ تساهداتفادوخ هدذگ

 هتیوست

 شاهقوذعم

 فا

 یاهلدعب ناک ربشودو ناوناب

 یامنک و پداشا ۰ باک ۸
 نا زاسدموناحا راعهلیس وب وکنیم

 هدش هیهن یلاکی رمآ
 یتلجم و لفحم ره رد امش

 ٩ تسک نتشاداب دیشاسب هک
 پاک عاونا ذایکی ابو پراشا

 ناوناب مامت نی وکنیم یاه
 تشادهیهاوخ یا. «ولج ینابیذ

 شا ری" هزافم شورف لحم

 (هرهذ یبکآ)  رازهلال

 ۱ ار

 .  هحنسباچنوچ فسات داهظااب

 1 ؟ربخ هچ اهنادرهشرد»
 بان اوخ) )دید رگن رسپ؛هداع نیا

 تدذعم هعفص نیاذادنمفالعو ناک
 .«واشزا هحفص نیاانض میهاوخیم

 هش دهاوح پاچ نهک اکدمب



 اراک

 تایم لوماس
 سم ده ۳ 3



 صف

 نیگناتفگشو بیجع شد رس
۳ 

 یود روش آب رذلد هگگنا» سیم | ریس

 در | هامنیص هدرب

 سیما و

 و یگنرملیف نیرتمظ»«ونیرتجرخ رب
 یاهروک دد هوکشا,یاههنحص هک یخیرات

 امتسهدریارنآ یئاشامت ثدا وحو للجم

 تساهدب دند وخب

 : دلا رتشاب

 یلتلف ادنور

 نانخنزشقن دددوریلاه رگن و-فاذدانس

 سیما یمص

 نابلاتنوم وداکیر

 هو زه ریهیح» دور هدف و رعههشم» ره

 سیما یمس
 نادنم رنه یرازمخاب ۳ تسا یندشن شومارف ما

 تساهدش هب (ررد یئالاتار یک رهآ



 ۰ درتمهم همه را ر یاهملیت یاهن ساو
 یهود رفهاجمل اسنیم دف

 ۱ رکاب نی رتهب ذا هک اد (یسودرق)نیذ وو یما رک لب و تخ نت تب رب یتحرگیو
 ۱۶  .یووو ابیذذ رط» یشززااب و دنمورآ ب طنالو همازر ًّخ رث هدک یسی

 ۳ روریرا روا رو یاهوبطم تیل ابق لاسعمپن .هتعدک اکزک رم دتس یلیعم هفاک ۱ ۳ راد یقیبع وصاخ تی وبحم تاقبطمومع نایمرر دوش هیتراک هکدیما یحیع یا
 زو سود نیدد هو 0 ۳ ۳ هاررد هک ۳ ناگشیب رنه

 رم یون ابناجج نایافآاب ادقیفوتنیاامو هتفای تبقفومو

 و تیوفربام و هتمیاخ ری درس تیانع و :
 رام و ناشیا رتشیب یم " وک

 می دانساوخ ار ثاعوبطم ملاعنیدص

 یچدادغب نیسحی ۲

 نابایخ شورف همان رو,
 را زلال

 یئزج و یلت تاعیقفحت داسپ «رچکسی نشوم» هلجم دادن رخ ۱
 ملیف یابیز هداتس < زنیلاک نوج > مناخ هک تسا هدیسر هجیتت نیاب ۱ ۳

 هکی لاو اهتنمیلو ... تسامامحو ناو قشاعمه < هنعارف نیمژرس » ۲

 و دیشب نآ یو تحاد لایخاب دناوتب مناخ ات دشاب هتشادن بآ
 ۱ دناوشب باتک مه یرتهرظن زا ء رثه لها هدبقب

 0 7 _س ناکشیب رتهمهالاحیل و دن دوب لماک
 رتحم ۱2 قدم دنهدیم ناتناددوخدادمتساو نود
 1 نیرث ۳ یلاخوت اه همانشیامن هناقساتم طقن
 نابفصاو زاربش درون یتیگ رادهدنعو هدننک م رک سضوع رد یل و
 دف

 یولپپ ددنب :تشد روتنالیگ نجات
 « زن وجیل رش»لابقاهراتس ٍ

 هاشنام رک داصتقا وتا :
 ! دیشخرد دهاوخ هراب ود |
 نامرک هابع ْ

۱ 
 یددزب < زن وجیل رشا] ردنیس»

 ۳و و سس طی بس ی توت ی دهاوخ رس زا ار دوخ ی ه تیل هف
 ۱۳۳ راس ایام امشهیهتیارب «لیددآقع» ملیفردوا . تفرک
 و هوخ بوبحم ناگشیپ رثه یابیز یاههکع دنرخ دوبندهاوخافبا یلد «نوب تاپ و اب

 ۲ یشورفریرحتلام زا ول
 مایلیو - ۲ ج كن كيي-۱ ج ۳ ملبقاب,< یلرش 2۰ لبق لدکی

 كاونمیک - نیلپاچیلراج -ندلوه
 دوجواب رتآن ج اهجن دناپاب-۳ج
 «درکنتف رشیپ هچ وچیهب تین دنيا
 یلع یامنیس یلو درک دهاوخن و
 هنلااما تساهدون تفرش ناریا

 خرچ > نآ زادعب و «:اهالک وا»
 دیس زاینیس یک دانس ماقس كل و

 بس
 ه و درک جاود)ا «یدبهک كچد
 تسارارتنوک ا,تشگ زاب یودورب

 «لیدوآ قشع» سکوف یناپکرد شوعلد !ر؛ناستنا هک دح نآپ *
 رثاودلمهملین نیاایآدنک یزاپار ۸ هتشاد یرتشی هچ رترگا یلو دنک
 ؛دیدهاوخورب ددتیقلومابش|یلپ  تشاد_ناوتیم یرتداپزدیما دنشاج

 ۳ نا

 دیلامن هعجارم یرهچونم نابایخ



۰ 
 ۹ وتو
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 اس میر رد یون لصت یدعس هه رزب یامنیس حاتپ, |
 ۰ ۷ لارور للجم یامنیبس یداکمهابد تفای شیامگ نورب

 ۱ دیدرگرهارخزاغآ یرگیددیدجلصب (انشآ ) تک ر

 ۱۳ بتن هدنایارب یباختنا یادهمانرب هک یدیدرن لباتریف ترهش و شزر)

 و و نادادتسود رطن بلج هاد نیرت دنراد نابج یثامنیس كدزب داثآ نارب

 دشاریمن) دنمق الع

 و ,!هدوباشوت هداومه دشتبا* هت هتشذگ رد هک رواعنامه
 ربا اس ضد مد لنت فلت یاهدوت ایا 9

 ۳ ت ميدداي دوجوب

 مارک بیم نیا یددآممج دیئامرف قیدص و هعلاطم | ددعب تاعیفص

 دارم رسیم یناس آب بندیاهرهشنیرتگ دزب یامنیص نرتف ورعمی)رب

 ۹ قتساو تواضتو هدون تقیقح زا یراع غیلبت و اعداب دقتعمهجوچیهبد

 ميناديمدناک اپ ورپ هلیس و نیرتنتمطوم

 تتشا دوخ صیخشترد ام درک دعاوخ تب «دنیآ رگید رابکب



 هسنا رفیامنسد دحرا+] ۰ 6

 سي راپ نا رکیپم

رددقدد ام و ها یرا
 

بنیلرا یارب
درممیدق: را

 م

 گن :
سامترم

 يد> 3 بوک

 0م

(0 008 

 : لا رتشاب

 رادآ شو ربپنیاکاژ . یادناوما- نسب ور نادا

 سیراپ"نارتخد نیرتاب رلدو نیرتابیزو

 ۸۵ لایدد_اینیم یصاصتخا یاههمان یپ زا

 وا یهو مزار دم هم جم + پت



 و 2 جنس ی
 ابرار

 ۲6۸۰۵ وفا



 یا هدش

۰ 

3 

۰:۱۱ 

 ؛:یاه هنحص

 دا رتشاب

 نیانگ دوبتسنرا

 راکسا هزیاج هدنرب

دیه نیل رتمسا
 نا

 ینربل آایرامان ۱

 (ینایلاتیایابیز هراتس)
 نوسلراکدراچیر

 تاکیناهروترآ

 شانلوراک

 لیدر بنیسيتهقتخا اهم پل

 ف

 ۸م

 آِ) ۳



 و هداح د میلیف ثاب
 كس هب هقب اسیل

 رب رج هداعلاقوف

 ور ان مامت اب

 اه یراک هربد

 6۸ ۷۸ ۸۸۸۵۲۸ نوشیمام بت [ع وع (

 یئایلانیا رگبوشآ هداتس تیربیام : تایتاب

 یاه هرپپ نیرتاببذ و

 ؛ اهتیسدیدچ

 وک و رالب

 رتلاگ نریا
 و نرو نا وكين وع

 یومنا رففورعم ناوج

 ها رناژ

۸9۰, ۵ 



۱ ۸ 
 د دنها وخ

 اماروتان دیدج هتب رطب و یگنر (کلد روم ؟لم)

 كل رزب ناددنم رده : دلا رتشاب

 هروف !سالاو ؛یتدوهادر گدیرب تاکسا .نآ و | ویران ۲ لر ون اه ار, راب

 كيروام فور ع» كنه آ

 ءاهدن» هتخاص نوک

 وکیوم .,نونگنیش

 مایف نیا یارب « كناپ
 هلو د ۶ هر

 هلیسوب هک ت-ایگدهآ نیرخآ و

 یااج»روهدمهددناوخ زمیجیناج

 هدشهتخاون و هدناوخ «راتب#
 ات رهش ملی نر« ه«لرس وب لاساو

 ۱ تسا هدوها ادیب ین اهچ 1

 لاپ ور امیس یصاصتخا یاههمان رب ذا

۰ ۳ 



- 
 ناهج كيیرررس

 كا رتشاب
 نا رل اب نب رتگ رزب

 رضاح رصع

 رریشاریوم
 ان رچالیمد ول

 نبیلعترباد

 0 م ۸۸ طوما ۶۵۷۵۱۱ 6 ۱07۵و ۴:۳ 5
۲70 

۱ 
 طب لوهوانود 2

 ع۱۵۶)۵ ۸۸۹۹۱۷۶ 7 ۰0۳09 ۸۸0۱۸۸ ۴ او ۷ ۱۱ ات
۵۷۸۸ 20807۲ 
8۲۵۷ ۴۵۳6۱۵ 
 اسووزااو ۰
:۸۵۸۵/۰۶ 

۲/2۵2۱ 
 ۸۸هوعمع ۷۷۵۱۱ ۵
0 867۱ 
 اد و 1۲۵۱۸۸5 ۸

۶ 000 
 رگ 001۸



 8 و
 یللملانی یاهلاویتمق رد تر هرتاج۴ ءدن ز - كم کم ی

 ۲۳ دصنووج ۲ هتخالح
 _ٍس

 ملف نیادد یزاب یارب لاس نرهس رته نیرتپب ناونج هدش نادتس سین ایزام

 ۱۳۲ 3 ویلا هنیزکم نادرکرفک نیرتک دیر | زیرادمر) رورتشپ : دیار

 ور45نین لب رباک فقورمم ههتصرته یرادربلب توت هر





 ۵6۸ لابور للج «یامدیس _یدعسل رزب یامنیم:هدیآ یاههمانرب زا



 7 3 و كپ زکم یاهنیس تعنصراکهاش نیرتیلاع

 6 43 7 ۱۹۵۳ ناک لاویتسف «زپاج هدن رب
 ناتف هداتس ملبف ني رک رزب

 ۷ 8۱۹1۵ ۱۱۲۷۸۱۵۷۸۸۱ ۳۰۷۸۱ ۱ 6۸۷۷6۵ 9 د

 ۹ مانب اتبسص وداناسرور
۲ 0۵ ۳80۵5۹۹/۹۵ 

:2 ۸۷۵۵۸۵۵۵ 68۵۲ 
۸۳۱۸۱۷۵۵ 5۱۷6۹۲۸۶ ۱ 9 

 , 69 ۴۷۱۱۱۵ ۴۶۴۵۸۱۵ زدنان رف ویلیما فورع« نادرگ راک رثا

 «كرماب هژدابم» ملیف دوپشم ناکشیپ رثهزا نتود كا رتشاب

 رتسولیسودنامر]  ودا را ول]آسک و رک

 یسداذب هلب ود
 ان رب

 هوا

 ۱ لاپود للجم یامنیس - یدعب كرزب یاهتبس نو
۱۱۴ 



۳ 

 0 7. یو ور نرو#

 مر ۳۲۳71۲ 01۱
 ۸ 1096 ام هو زیهدع عفت 9۶ بوس

 1000۱ صف ظعو بودع 1صمعجاصفاتموا

 ۳ ۴ م

 اراشو نرو+ -_روانتوربت
 زر یک و تلع ارم اسنارراص رم و

 « تمت لا ات ایا ء فرم
 ییوعتاح ساعت 2

 ماکسیما[ تا
 7 او س

: 
0 0۳ ۱ 

 1۳11۳ 0 نجمه 1۲ 1۳
 2 حریم - 1 نیو

 جام ج ۲ ی
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 لاویتسفرد هزیاج هدنرب

 ۱۹۵۲ ناک

 هلب ودر یاند

 : كا رتشاب

 یوروش فورمم دنمرنه

 و وچ را دن وب یگ

 «رالتا شق رد»

 اوزتب وکساان ربا
 هانوم هژد لرد

 . ریفیآ یاههنان#
 یدعس رز يا

 لابود لس یایاک
 رو

 و
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